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СТАНОВИЩЕ
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развитие“ по проекта на Закон за управление на средствата от ЕСИФ

А. КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДВИЖДАНАТА ПРОМЯНА В ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА
ДБФП И НА ПРОЦЕСУАЛНИЯ РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕТО И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

КОМЕНТАРИ
Според нас централният момент в проектозакона е предвидената кардинална промяна
на правния режим на договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), който е
правният инструмент за усвояването на средствата от ЕС.
Считаме, е тази промяна е крайно неподходяща, дори вредна, като приемането й може
да има дългосрочни негативни последици върху цялостния процес на усвояване на
средствата от ЕСИФ, като по-долу излагаме аргументите си за това.
ЕСТЕСТВО НА ПРОМЯНАТА
Съществуващата национална правна уредба разглежда ДБФП като облигационен
(гражданскоправен) договор, чрез който между страните възниква гражданскоправно
отношение. Разглеждано като вид гражданско правоотношение, правоотношението по
ДБФП се основава на основополагащия принцип на равнопоставеност и автономия на
волята на страните1. Тази основополагаща характеристика се проявява както по
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Тази концепция е фундаментът на свободното пазарно общество, тъй като в крайна сметка тя
обосновава и дава ефективна гаранция за имуществените права на правните субекти, а оттам и на всички
останали техни права и свободи.
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отношение на възникването на правоотношението (сключването на ДБФП) така и по
отношение на изменението, изпълнението и прекратяването му.
Сключването на ДБФП представлява смесен фактически състав, който се формира в две
последователни фази: първа, административна и втора, гражданскоправна. Първата фаза
представлява административно производство с предназначение да определи
насрещната страна по ДБФП (бенефициента) и съдържание му (правата и задълженията
на страните). Въз основа на резултата на това административно производство,
обективиран в неговия заключителен акт (решението по чл. 23, ал. 1, т. 1 от ПМС №
107/2014 г.), административният орган (Договарящият орган) и определеният
съконтрагент (съответния одобрен кандидат за БФП) при условията на
равнопоставеност сключват ДБФП със съдържанието, определено в административното
производство. В този смисъл сключването на ДБФП се вписва напълно в правния
институт на предварителните административните производства, чрез които
държавата встъпва като страна в гражданскоправни сделки, който правен институт се
прилага в почти всички случаи на сключване от държавата2 на гражданскоправни сделки.
Приложен към изменението, изпълнението и прекратяването на ДБФП, принципът
на равнопоставеност и автономията на волята на страните по гражданското
правоотношение прави недопустимо изменението на съдържанието или прекратяване на
ДБФП по едностранното, свободното усмотрение на една от страните по договора, както
и право на една от страните едностранно да преценява по собствено усмотрение дали е,
или не налице, редовно изпълнение на задълженията на другата страна по договора.
Освен това, по силата на принципа на равнопоставеност и автономия на волята на
страните промяната на правата и задълженията на страните не може да стане
едностранно, независимо, че едната от тези страни е държавата, а само по съгласието на
двете страни.
Обстоятелството, че съдържанието на ДБФП не е „симетрично“ по отношение на правата
и задълженията на страните, не променя гражданскоправния характер на
правоотношението, тъй като несиметричните права и задължения на страните, вкл.
специфичните права на държавата да налага „финансови корекции“, черпят правното си
действие от договора, в чието съдържание са включени по волята на страните, а не от
административния акт, регламентиращ условията и процедурата за упражняване от
страна на държавата на тези правомощия. По съгласието на страните съдържането на
този акт, вкл. правото на Договарящия орган като страна по договора да го прилага
спрямо другата страна (бенефициента), се инкорпорира (приобщава) към съдържанието
на ДБФП, откъдето именно черпи правното си действие.
Проектозаконът предвижда кардинално промяна в посочения правен режим на
ДБФП. В него правоотношението между страните по ДБФП е изрично регламентирано
като публичноправно (административно) правоотношение3, макар и възникващо въз
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Чл. 23, ал. 1, чл. 36, ал. 3, чл. 44, ал. 2.
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основа на ДБФП4. Самият ДБФП е наречен „административен договор“, като същият се
дефинира в § 1 от ДР като съчетание от административен акт и договор. Доколкото, в
качеството си на „административен договор“ по съдържание и правни последици ДБФП е
приравнен към индивидуален административен акт, предвидено е той да се „обжалва“ по
реда за обжалване на индивидуалните административни актове по АПК5. Изрично е
предвидено правото на Управляващия орган6 едностранно да изменя и допълва ДБФП7.
Касае се за фундаментална промяна на правния режим на изпълнение на ДБФП
(сключването на договора и сега се осъществява чрез специално административно
производство) – от частноправен на публичноправен, с всички произтичащи от това
последици.
Съгласно мотивите към законопроекта тази промяна цели „намаляване на
административната тежест за бенефициентите и на ясен и ефективен съдебен контрол
за защита на конституционно гарантираните права на гражданите и организациите бенефициенти по програмите“, като от нея се очакват редица положителни резултати,
след които „създаване на предсказуема среда за изпълнението на програмите,
финансирани със средства от ЕСИФ, с ясно регламентирани права и отговорности на
участниците в процеса; утвърждаване на публично-правния режим в отношенията
между управляващите органи и бенефициентите на финансова подкрепа, съответен на
техния предмет (средствата от ЕСИФ са публични средства); въвеждане на ускорени
процедури по обжалване, невъзпрепятстващи процеса на усвояване на средствата…“. От
внимателния прочит на мотивите на законопроекта, както и от неофициална
информация става ясно, че всъщност основните мотиви за възприемане на този правен
режим на ДБФП е по-прецизното регламентиране на налагането на финансовите
корекции, вкл. на механизма за обжалването им8, както и да се регламентира законово
практиката на Договарящите органи едностранно да променят правилата по изпълнение
на ДБФП.
Като приемаме горните цели на законопроекта цел за обосновани и правилни,
същевременно считаме, че предлаганият нов правен режим на ДБФП не е правилният път
за постигането им. Вместо да доведе до положителни промени, според нас по редица
причини той е в състояние да нанесе съществени вреди върху цялостния процес на
усвояване на средствата от ЕС
КРИТИКИ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ПРОМЯНА
І. Промяната в правния режим на ДБФП е правно неиздържана
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Респ. въз основа на административен акт в частния случай, когато Управляващ орган и бенефициент са
в рамките на една административна структура.
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Чл. 26.
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Чл. 36, ал. 5, респ. чл. 46, ал. 1.
7
Поради наличието на това едностранно право на Управляващия орган, регламентирането на
възможността за „обжалване“ на ДБФП в качеството му на „административен договор“ най-вероятно се
отнася до оспорване на първоначално определеното съдържание на ДБФП.
8
Правото на налагане на финансови корекции да се регламентира ясно като административноправно, а
не договорно правомощие на Управляващия орган, като съответно се открие пътя за обжалване на
налаганите финансовите корекции по административнопроцесуален, вместо по гражданскопроцесуален
ред, както това става досега.
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1. По отношение на въвеждането на понятието „административен договор“ и
квалифицирането на ДБФП като такъв
„Административният договор“, във вида, в който е дефиниран и регламентиран в
законопроекта, представлява изключително спорна теоретична правна фигура, която до
този момент не съществува в обективното ни право, и същевременно е изключително
спорна в правната ни доктрина. Съществуването й като самостоятелна правна фигура се
отрича от преобладаващия брой правни изследователи, а малкото от тях, които приемат
съществуването й, не влагат единно съдържание в това понятие. При липсата на
детайлна законова регламентация, съдебна практика и дори правно-теоретична яснота
въвеждането на тази правна фигура ad hoc за целите на предоставянето на БФП от ЕС,
вкл. на възможността за „обжалването“ й, по наше мнение ще доведат до правен хаос при
практическото прилагането на новия правен режим на ДБФП.
Единственият договор, регламентиран от административното ни право, е
споразумението по чл. 20 АПК. „Административният договор“ за БФП , във вида, в който е
дефиниран и регламентиран в проектозакона, е обаче коренно различна правна фигура
от споразумението по чл. 20 от АПК, и позоваването на това споразумение с оглед
обосноваването на „административния договор“ е некоректно. От друга страна,
твърдението в мотивите на законопроекта, че тази правна фигура е „добре изследвана в
българската административно-правна доктрина“, е в известна степен подвеждащо, тъй
доминиращата част от правните изследвания всъщност отричат съществуването и
приложимостта на тази правна конструкция в българската правна система, при това с
много сериозни аргументи. Основните аргументи за това са два:
i) Традиционно обявяваните за „административни“ договори (договорите за възлагане
на обществени поръчки, договорите за концесии, приватизационните договори, и пр., в
т.ч. договорите за БФП) по същество пораждат не административноправни, а гражданскоправни последици, което не дава основание да бъдат определени като „административни
договори“. При всички посочени договори, вкл. при ДБФП, за държавата и съконтрагента
й възникват имуществени отношения при условията на равнопоставеност, а не
публичноправни отношения на власт и подчинение. Това е така дори и в случаите, в
които държавата има права едностранно да налага определени „санкции“ на противната
страна – в тези случаи се касае за упражняване на договорни регламентирани
имуществени права, които – макар и налагането им да е регламентирано по основание и
съдържание от нормативен акт - черпят своето правно действие от договора, в чието
съдържание са инкорпорирани по съгласието на страните.
ii) Отделно от това, за обяснението на правната природа на тези договори съществуват
други утвърдени правни конструкции, които правят ненужно прибягването до чуждата
на българското право теория на „административния договор“ като обяснителна
концепция. Касае се за общоприетата в българското право правна конструкция на
смесения фактически състав с гражданскоправно действие. С оглед защитата на
обществения интерес от ефективно и ефикасно изразходване на публичните ресурси,
сключването на тези (и др. под.) договори се осъществява чрез две последователни фази:
административна фаза (административно производство), с предназначение да определи
насрещната страна (съконтрагента) по договора и част, или цялото му съдържание
(правата и задълженията на страните), и гражданскоправна фаза. В гражданскоправната
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фаза административният орган и определеният съконтрагент при условията на
равнопоставеност сключват съответния договор със съдържанието, определено в
административното производство.
Предвиденият в проектозакона „административен договор“ напълно се вписва по начина
на сключването и съдържането си в тази правна конструкция, което прави необосновано
определянето му като особен вид договор, хибрид между административен акт и
облигационен договор.
2. По отношение на приложимостта на нормите на административното и
административнопроцесуалното право за регулирането на отношенията между
страните по ДБФП
Сключването на ДБФП, доколкото се извършва чрез особено административно
производство, безспорно попада под нормите на АПК. В този смисъл е и вече утвърдената
съдебна практика.
Не така стои обаче въпросът с отношенията между страните по вече сключения ДБФП,
който – както по-горе пояснихме – по силата на който между страните се създава
гражданскоправно, а не административноправно, отношение. Дори и ДБФП да се приеме
за „административен договор“ с правно действие на административен акт, то това само
по себе си не предопределя неговите възникналото въз основа на него правоотношение
като административно – в редица случаи гражданскоправни отношения възникват въз
основа на административни актове.
Независимо от регламентираното в проектозакона, отношенията между по ДБФП не
могат да се решат на плоскостта на административното право, респ. споровете между тях
във връзка и с изпълнението на ДБФП не могат да се решат по реда на
административнопроцесуалното право (АПК). Аргументите за това са следните:
а) Ако основният мотив за квалифициране на отношенията между страните по ДБФП
като публичноправно е правото на налагането на финансовите корекции да се
регламентира ясно като административноправно, а не договорно правомощие на
Договарящия орган, то прилагания в проектозакона подход влиза във вътрешно
противоречие с този мотив.
Ако се приеме, че отношението между страните по ДБФП е административноправно, то
налагането на финансова корекция по естеството си следва да бъде разглеждана като
административно наказание - имуществена санкция за неизпълнение на публичноправно
задължение. Налагането и оспорването на административни наказания обаче е предмет
на
регламентация
от
административнонаказателното,
а
не
на
административнопроцесуалното такова. В частност, по отношение на производството по
налагане и оспорване на финансови корекции ще следва да се прилага ЗАНН, а не АПК,
като подсъдността на жалбите ще пред районните съдилища. В това отношение,
очевидно приемането на публичноправния характер на правото на Договарящия орган за
налагане на финансови корекции, вместо да облекчи, рационализира и ускори
процедурата по налагане и оспорване на финансовите корекции, ще доведе до
допълнителни усложнения.

5

Същевременно в проектозакона налагането на финансови корекции е коректно
дефинирано като „отмяна, изцяло или частично, на финансовата подкрепа със средства
от ЕСИФ“. При тази дефиниция правото за налагане на финансова корекция се разкрива
особено ясно като договорно право на Договарящия орган да откаже изцяло или
частично изпълнението на дължимата от него престация по договора поради неточното
изпълнение от страна съконтрагента – бенефициент9. Ако налагането на финансови
корекции не е административно наказание, а договорна санкция за неточно изпълнение
на ДБФП (каквото то всъщност е), по същество се приема, че правното основание на
финансовите корекции се извлича не от публичноправния характер на отношенията
между страните по ДБФП, а е с договорен произход. Защо тогава въобще е необходимо да
се регламентира публичноправен характер на отношенията между страните по ДБФП,
вместо да се приеме техния частноправен характер, както това се прави и досега?
б) Правата и задълженията на страните по ДБФП не могат да се регламентират от
административното право, както и споровете между тях във връзка с неговото
изпълнение не могат да се решават по реда на АПК.
i) Предметът10 на ДБФП се състои в задължението на предоставящия БФП (държавата
чрез Договарящия орган) да плати на получателя на БФП (бенефициента) договорената
част от извършените от последния в съответствие с условията на договора разходи за
изпълнението на проекта. С оглед този предмет на ДБФП, независимо от правната му
квалификация като гражданскоправен или „административен, от договорна гледна точка
по естеството си ДБФП е най-близо до правната фигура на договора за дарение под
условие. Прецизният анализ на ДБФП сочи, че той е едностранен договор – правно
задължение по този договор има само едната страна, а именно държавата чрез
Договарящия орган. По силата на ДБФП изпълнението на одобрения проект НЕ Е ПРАВНО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ на бенефициента, а правно условие (conditio juris) за възникване на
субективно му право да получи договореното „дарение“ (БФП). Договарящият орган
НЯМА СУБЕКТИВНО ПРАВО да иска от бенефициента изпълнението на проекта, нито
може да търси отговорност от него при неизпълнението му. По ДБФП Договарящият
орган има само ЗАДЪЛЖЕНИЕ - ако бенефициентът изпълни проекта съгласно
приложимите изисквания за изпълнението (т.е. осъществи „условието“ по договора за
ДБФП), Договарящият орган е длъжен да плати на бенефициента договорената БФП за
действително направените разходите по изпълнението на проекта. Тази правна
специфика на ДБФП е много трудно да бъде подведена под нормите на
административното право, което не познава публичноправни задължения под условие.
iI) Тъй като очевидно е съсредоточен върху решаването на въпроса с налагането и
оспорването на финансовите корекции, в проектозакона като че ли не се държи сметка,
че отношенията между страните по ДБФП във връзка с изпълнението на този
договор далеч не се изчерпват с налагането на финансовите корекции. Значително
повече по обем и по-сложни са въпросите, свързани с признаването на точното
изпълнение (по обем, време и качество) на проектите от страна на Договарящия органи, с
9

Това право се родее с правото на длъжника по чл. 89 от ЗДД за погасяване или намаляване на
задължението му при насрещно неизпълнение от другата страна по договора, с уговорката, че
изпълнението на проекта от страна на бенефициента не е негово правно задължение, а условие за
упражняване на вземането му за БФП.
10
Характерната престация, която го определя.
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оглед възникването на задължението на Договарящия орган да изплати на
бенефициента договорената БФП. Споровете по тези въпроси преобладават в практиката
по различните оперативни програми, особено при проектите на фирми-бенефициенти.
Проектозаконът обаче страда от съществена непълнота в този аспект. В него е изрично
регламентиран само процесуалния ред за решаване на споровете във връзка със
сключването на ДБФП, като обаче той мълчи по въпроса за материалноправното естество
на споровете между страните във връзка с изпълнението на ДБФП и на процесуалния
ред на решаването им (с изключение на споровете във връзка със финансовите
корекции).
От тази празнина произтича определен правен проблем. При допускането за
публичноправен характер на правоотношението между страните по ДБФП, за да е налице
ефективна гаранция за защита на правата на бенефициента, решенията
(волеизявленията) на Договарящия орган по отношение да оказване на необходимото
съдействие и приемането на изпълнението на ДБФП от страна на бенефициента, ще
следва да се приемат да индивидуални административни актове, и то такива,
издавани в хипотезата на обвързана компетентност, тъй като само това би дало
възможност на бенефициента да ги обжалва по съдебен ред при несъгласие с тях. Поради
принципа на законоустановеност на административната дейност11 това би означавало
всички правомощия на Договарящия орган да прави волеизявления с определено
съдържание в рамките на изпълнението на ДБФП да бъдат изрично регламентирани в
нормативен акт. Макар и да е теоретично такъв нормативен акт е възможен,
непрогнозируемото разнообразие на реалните ситуации по изпълнение на ДБФП правят
практически невъзможно изчерпателното описване на тези правомощията на
Договарящия орган. Което, от своя страна, би лишило Договарящия орган от правен
инструментариум да участва адекватно в процеса на изпълнение на ДБФП.
ІІ. Прилагането на публичноправен режим към отношенията по ДБФП противоречи
на същността на гранта (БФП) като частноправен инструмент за реализиране на
публични политики
1. Предоставянето на БФП е модерен, широко използван навсякъде по света инструмент
за реализиране на публични политики чрез средствата на частното право. Модерността и
изключителната разпространеност на ДБФП се основава на именно на обстоятелството,
че той позволява реализирането на идеята за планово обществено развитие в условията
на свободна пазарна икономика, частна инициатива и зачитане на автономията на волята
и правата на правните субекти.
Базисната концепция на гранта като инструмент се основава на разбирането за
организациите на гражданското общество (стопански и нестопански) като „агенти на
развитието”, чието финансиране за изпълнението на дейности в споделен (техен и
обществен) интерес пряко допринася за реализирането на целите на публичните
политики за развитие. В спецификата на този инструмент много ясно се отразява
разликата между механизма за изпълнение на програмите за социално-икономическо
развитие при „директивното планиране”, характерно за социалното управление в
„социалистическия лагер” от втората половина на миналия век, и „индикативното
11

Чл. 4, ал. 1 и 2 от АПК.
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планиране”, прилагано в западните демократични държави от същия период и досега.
Опростено казано, при директивното социалистическо планиране реализирането на
плановете за социално-икономическо развитие се осъществява чрез възлагане чрез
административен акт на задължителни за изпълнение задачи на всички стопански или
социални субекти, които са третирани като съставни части от държавната структура, т.е
реализирането на целите на развитието се обезпечава в крайна сметка със средствата
на публичното право. Докато в същността си предоставянето на БФП е частноправен
(договорен, облигационен) инструмент за изпълнение на политики: БФП се предоставя
само по изрично искане на кандидатстващата организация въз основа на нейно свободно
автономно решение, като съдържанието на поетите от организацията задължения във
връзка с нейното целево изразходване се договарят между страните при условия на
равнопоставеност, макар и в предварително определени от финансиращата организация
рамки. Тази същност на ДБФП дава съществени предимства на механизма за
реализирането на политики, който е основан върху него, в сравнение с прилагането на
публичноправния метод на власт и подчинение.
2. Разбирането, че ДБФП и другите подобни нему договори, сключвани от държавата за
изпълнение на нейните функции, са особени „административни“ договори,
представляващи някакъв хибрид между договор и административен акт, всъщност не си
дава сметка, че именно частноправният договор е една от правните форми за
осъществяване на функциите на държавното управление
В правната ни теория от десетилетия е утвърдено разбирането, че е административната
дейност (държавното управление в собствен смисъл), се осъществява в три основни
правни форми: (а) издаване на административни актове, (б) материално-технически
действия по подготовка и/или изпълнение на административни актове, и (в) сключване
и изпълнение на гражданскоправни сделки12. Съвременната демократична държава в
нарастваща степен осъществява функциите си чрез третата, частноправната форма на
административна дейност вместо чрез средствата на властническата принуда. Тази
тенденция има своето социално обяснение - частноправните (договорните) средства за
реализиране на публичните политики, и въобще на задачите на държавното управление,
имат множество предимства пред средствата на властническата принуда. Изпълнението
на публичните политики на основата на равнопоставеност, зачитане на автономията на
волята и свободната инициатива на правните субекти при съобразяване с тяхната лична
мотивация, позволява постигането на синергия между държавата и гражданите, и прави
постигането на целите на държавното управление по-ефективно и по-ефикасно в
сравнение с прилагането на властническия метод.
В крайна сметка именно посочената тенденция на засилено използване на частноправни
средства за реализиране на публичните политики се разчита погрешно от редица правни
изследователи, които виждат в нея възникването на „особена правна фигура”,
представляваща съчетание между административен акт и облигационен договор –
„административния договор” . Този причудлив хибрид между едностранна власт и
равнопоставеност е всъщност спекулативна теза, неосноваваща се на позитивното ни
12

Акад. Петко Стайнов нарича тези сделки „частностопански актове, договори и покупки на
държавата” (Стайнов, П. Административно правосъдие. С.: Издателство на БАН (фототипно издание),
1993, с.91).
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право, която е рожба на сблъсъка на традиционната нагласа на българската
административноправна наука да търси и да намира в административната дейност
винаги проява на власт и подчинение, с реалността на все по-засиленото приложение
на договора в множество разнородни сфери на държавното управление. От тази гледна
точка регламентирането на отношенията между страните по ДБФП като
административноправни, т.е. йерархични отношения на власт и подчинение, вместо като
гражданскоправни, представлява явен регрес, връщане към правни концепции и
отношения, които не са адекватни на съвременните обществени реалности, а са
характерни за централизираната икономика при тоталитарната държава, разглеждащи
правните субекти като елементи от единния държавен механизъм без присъщата на
свободното пазарно общество гаранции за равнопоставеност и автономия на волята на
правните субекти в имуществените им отношения.
ІІІ. Промяната ще генерира силна несигурност у бенефициентите и кредитиращите
ги институции, с което ще застраши процеса на усвояване на средствата от ЕСИФ
Вместо да внесе сигурност и определеност в отношенията между страните по договора и
гаранции за правата на бенефициентите (каквито са прогласените в мотивите цели на
законопроекта), промяната в правния режим на ДБФП премахва равнопоставеността в
отношенията между страните по договора, като предоставя възможността на
административния орган (Договарящия орган) едностранно по своя преценка да
променя съдържанието на договора. Възможността за едностранна промяна на ДБФП от
страна на държавата при липсата на правна регламентация на основанията и обхвата на
тези едностранни промени, ще породи изключително голяма несигурност за
бенефициентите по договорите относно възможността в крайна сметка да получат
договорената по проекта БФП.
На практика и при настоящата правна уредба Договарящите органи едностранно
доминират в процеса, като едностранно въвеждат промени в правилата за изпълнение на
проектите, свободно тълкуват правилата за точно изпълнение на проекта и поставят
произволни изисквания относно съдържанието и изпълнението на договорите с
подизпълнителите, независимо че не са страна по тях и че крайният риск от тяхното
редовно изпълнение в крайна сметка се носи от бенефициента. При съществуващата
правна уредба обаче тези едностранни действия на Договарящите органи все пак
подлежат на съдебен контрол за съответствие с определеното по взаимното съгласие на
страните съдържание на ДБФП.
Регламентирането на право на Договарящите органи едностранно да променят и
допълват ДБФП, т.е. по същество да променят всички права и задължения на страните,
без въобще да са регламентирани основанията, обхвата и вида на допустимите промени,
определено надхвърля границите на разумното. Така на практика бенефициентите се
поставят в пълно и безконтролно подчинение на насрещната страна по договора, която
произволно по свое самостоятелно усмотрение, неподлежащо на какъвто и да е външен
контрол, ще може законно да вменява всякакви задължения на бенефициента и да
извършва всякакви действия по отношение на него. При тази безконтролна едностранна
власт на Договарящия орган бенефициентът няма да разполага с никаква правна
гаранция, че ДБФП няма да бъде произволно пременен от Договарящия орган по
неизгоден на бенефициента начин, който в крайна сметка да осуети получаването на
9

договорената БФП. Същевременно кандидатстването с проект, особено с инвестиционен
такъв, по правило е резултат на дългосрочно планиране, а самото изпълнение налага
мобилизирането на значителни собствени и кредитни средства от страна на
бенефициента, то в почти всички случаи изпълнението на проекта поставя на значително
изпитание финансовата устойчивост и оттук и цялостната перспектива за
съществуването и развитието на бенефициента. В този контекст поставянето на
бенефициента в пълна зависимост от властта на Договарящия орган на променя
едностранно по свое усмотрение ДБФП, превръща ДБФП в изключително рисков
инструмент за финансиране поради пълната непрогнозируемост на крайния резултат
(ще получи ли, или не бенефициента договорената БФП от Договарящия орган). Този
висок риск неизбежно ще отблъсне от участие в процедурите за БФП сериозните в
инвестиционните си намерения правни субекти, като същевременно ще затрудни
останалите, решили да рискуват, при осигуряването на кредитно финансиране -банките
безусловно ще отчетат високия риск, като завишат изискванията за кредитиране и
обезпечаване, и съответно ще оскъпят кредита.
Всичко това неизбежно ще се отрази негативно на мотивацията за кандидатстване за
БФП и на процеса на изпълнение на ДБФП, което ще има определено отрицателно
влияние върху цялостния процес на усвояване на средствата от ЕСИФ.
Във връзка с горното, отправяме следните

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОРЕКЦИИ И ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА
1. По правния режим на ДБФП
а) Понятието „административен договор“ да отпадне от законопроекта, като съответно:
•
•

•

•
•

бъде премахната дефиницията на „административен договор“ в ДР на
проектозакона;
остане досегашната формулировка, че БФП се предоставя „въз основа на писмен
договор, сключен между ръководителя на управляващия орган и бенефициента;
или заповед на ръководителя на управляващия орган в случаите, в които
бенефициентът и управляващият орган са в една и съща администрация“;
отпадне предвиденото издаване на 2 последователни акта за предоставяне на
БФП при процедурите за подбор на проекти – за одобряване на доклада на
Оценителната комисия13 и за предоставяне на БФП (чрез административен
договор)14;
бъде заличен текстът за „оспорване на административния договор“15;
бъде заличен текста за правото на Управляващия орган за едностранно да
променя договора за БФП (в качеството му на „административен договор“)16.

б) В глава трета да се създаде нов раздел ІV Договор за безвъзмездна финансова помощ, в
който да се включи дефиниция и да регламентират основните права и задължения на
страните по ДБФП, като се предвиди субсидиарно приложение на към чл. 225 – чл. 227 от
13

Чл. 35, ал. 1, т. 1.
Чл. 36, ал. 1.
15
Чл. 26, ал. 1, предл. 2.
16
Чл. 36, ал. 5.
14
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ЗЗД (правилата за договора за дарение), доколкото тези разпоредби не противоречат на
целта и естеството на ДБФП. 17
По този начин специалният Закон за УСЕСИФ ще регламентира, подобно на разпоредбите
в Търговския закон относно търговските договори, специални правила на ДБФП,
отклоняващи се от общия режим на договора за дарение, при субсидиарно препращане
към общата уредба на този договор. по неуредените въпроси. В частност, в тази уредба
следва да се предвидят императивни норми, уреждащи по-важните права на държавата
като страна по договора, в т.ч. правото да осъществява финансови корекции на БФП при
наличието на изрично изброени в закона основания. Така най-сетне ДБФП ще получи
своето законово признание и регламентиране като вид облигационен договор, което ще
внесе пълна правна яснота относно прилагането му като правен инструмент за усвояване
на БФП от ЕСИФ, без за това да се налага въвеждането на изкуствени правни конструкции
като „административния договор“.
2. По регламентирането на актовете, издавани в производството за предоставяне на
БФП
•

•

•

При процедурите за предоставяне на БФП чрез подбор на проекти „насоките за
кандидатстване и изпълнение на одобрените проекти“ (чл. 25, ал. 1) по правното
си естество са общ административен акт по см. на чл. 65 от АПК (това по същество
се признава и от чл. 25, ал. 3, изр. 3). В тази връзка би било редно по отношение на
правния режим, приложим към тези актове, цялостно да се препрати към режима
по раздел ІІ на глава пета от АПК, а не само по отношение на общественото
обсъждане, като изрично се изключи прилагането на тези разпоредби на АПК,
които са неприложими към тези актове поради естеството им, напр. чл. 68, чл. 69,
ал. 2, чл. 70, чл. 72, ал. 2 от АПК.
Изрично да се регламентира, например чрез нова ал. 3 в чл. 28, че „подборът на
проектите се извършва по критерии и методика, определени в документите по чл.
25, ал.1“ (в настоящия текст на проектозакона това се заявява в чл. 34 само по
отношение на техническата и финансова оценка).
В чл. 28 да се добави и нова алинея 4, със следното съдържание: „(4) Критериите и
методиката за оценяване на проектните предложения, вкл. за техническа и
финансова оценка, се формулират така, че да позволяват еднозначно обективно
определяне на оценката по всеки показател. В критериите и методиката не се
включват неопределени понятия, прилагането на които дава възможност за
субективна преценка на извършващия оценяването относно съответствието
и/или степента на съответствие на проектното предложение с критерия за
оценяване.“ Считаме, че включването на текст с подобно изискване към
критериите за оценяване, е изключително необходимо, за да гарантира реалното
спазване на прогласените в чл. 28, ал. 1 принципи на подбора на проекти. 18

17

Тази възможност бе обсъждана през 2007 г. в рамките на работната група за подготовка на
националната нормативна рамка за усвояването на средствата от ЕС през програмния период 2007-2013
г., координирана от МФ, като обаче поради липса на време реализирането й бе изоставено.
18
В трайната практика на КЗК и ВАС (по ЗОП) се приема, че липсата на яснота и прозрачност относно
оценяването на предложенията на всички участници представлява невъзможност да се прецени дали
получените резултати са обективни, и че подобно нарушение е съществено и е основание за отмяна на
обжалвания акт, тъй като води до нарушение на принципите на публичност и прозрачност при
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Масова досегашна практика е Договарящите органи да включват множество
неясни и неопределени понятия в критериите и показателите за оценяване, което
дава възможност за свободно тълкуване от страна на оценяващите на
съдържанието на критерия, въз основа на което произволно да определят
качествената или количествена оценка по съответния показател за оценка, без
това да подлежи на какъвто и да е външен контрол. Този подход не само, че не
гарантира прилагането на принципите на равнопоставеност и свободна
конкуренция, но определено създава силен потенциал за корупционни практики
сред участващите в оценяването лица.
Включването на предложения текст ще представлява сериозна гаранция за
спазването на принципите по чл. 28, ал.1 и на правата на кандидатите за БФП,
произтичащи от тях, тъй при еднозначно измерими показатели се приема, че няма
място за преценка, а за административният орган действа при обвързана
компетентност, която принципно подлежи на съдебен контрол.
3. По обжалването на актовете, издавани в процедурата по предоставяне на БФП
•

•

•

•

•

В чл. 26, ал. 1, изр. 1 изрично да се регламентират основанията за оспорване на
насоките за кандидатстване при предоставянето на БФП чрез подбор на проекти, а
а именно неспазването на принципите по чл. 28, ал. 1;
Да отпадне алинея 3 на чл. 26, тъй като е некоректно формулирана и излишна.
Така описаният там акт е вътрешноведомствен (въртрешнослужебен) акт, а не
административен акт, и по тази причина принципно не подлежи на обжалване.
Необжалваемостта на тази вътрешноведомствени актове може да се извлече и по
аналогия от чл. 2 , ал. 2, т. 3 от АПК.
Да отпадне изречение първо от чл. 26, ал. 4, тъй като е излишно – чл. 21, ал. 1 от
АПК изрично разграничава (вътрешно)процесуалните актове и действия на
административния орган от административните актове, като само последните
подлежат на самостоятелно оспорване, зае което е установена и непротиворечива
практика правораздавателна практика. От своя страна, изречение второ на чл. 26,
ал. 4 следва да се преформулира, тъй като визираното там решение по чл. 33, ал. 4,
т. 1 е не просто действие, а индивидуален административен акт, който на общо
основание подлежи на оспорване.
Да отпадне алинея 6 на чл. 26. Правният интерес от обжалването на
административни актове се състои в отмяната на незаконосъобразния
административен
акт.
„Материалният
интерес“,
чието
реализиране
незаконосъобразният административен акт е препятствал, стои извън обхвата на
административното правоотношение и е понятие, присъщо за гражданските
правоотношения и дела, но не и за административни такива. Нещо повече,
въвеждането му като критерий за определяне на дължимата държавна такса ще
го превърне в ефективна пречка за достъп до справедлив съдебен процес, което е
конституционно гарантирано право на гражданите и организациите.
Да се предвиди изрично задължение на ръководителя на Управляващия орган да
проведе до край процедурата по предоставяне на БФП по отношение на

провеждането на процедурата и при разходването на публичните ресурси, както и на равнопоставеност
и свободна конкуренция между участниците
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кандидати, провели успешно обжалване на административен акт, издаден в
производството по предоставяне на БФП, вкл. да сключи ДБФП в случай, че
оценката на проектните предложения на тези кандидати отговаря на условията за
одобряване на проекта им за финансиране, съществували към момента на
обявяването на първоначалното класиране на проектите по процедурата.
Разпоредба в този смисъл е необходима за защита на правата на тези кандидати,
доколкото при нейната липса дори при положително за тях съдебно решение
срещу административния акт, с който са били отстранени или не са били
класирани за финансиране, няма да е налице ефективна правна гаранция, че
негативните последици от незаконосъобразния административен акт ще бъдат
реално преодолени.
4. По отношение на налагането и оспорването на финансовите корекции
Правата на държавата да налага финансови корекции ще бъде ясно законодателно
закрепено (в правата от ЗУСЕСИФ, регламентираща ДБФП) като потестативно субективно
(преобразуващо) право, възникващо въз основа на изрично изброени основания, което се
упражнява по извънсъдебен път. Това ще създаде приемлив баланс между интересите на
двете страни, като създаде ясен правен режим на прилагането му при гаранции за защита
на правата на бенефициента.
4. По отношение подсъдността на споровете между страните във връзка с
изпълнението на ДБФП, вкл. относно финансовите корекции
•

•

Б.

С оглед важната социална функция на ДБФП като инструмент за изпълнението на
публични политики е удачно да се въведе опростена и ускорена процедура по
изпълнението му, която да улесни процеса на усвояване на средствата от ЕСИФ. От
тази гледна точка предлагаме в проектозакона да се предвиди споровете между
страните по изпълнението на ДБФП, вкл. относно финансовите корекции,
независимо от гражданскоправния им характер, да се разглеждат пред
административните съдилища по реда на АПК, като в отклонение от общия ред се
предвидят съкратени срокове за разглеждането и решаването им.
Поради особената роля на ДБФП като правен инструмент за реализиране на
политиките за развитие и с оглед да се гарантират правата на бенефициентите,
като се затруднява достъпа им до правосъдие пред вид привилегированите
несиметрични права на държавата като страна по договора, в проектозакона
следва да се предвиди прилагането на общите правила по АПК за държавните
такси в производството, независимо от гражданскоправния характер на
споровете.

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПЕРАТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

СТРАНИ

НА

ПАРАМЕТРИТЕ

НА

ПРЕДСТОЯЩИТЕ

ПРОЦЕДУРИ

ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП

ПРЕДЛАГАМЕ в ЗУСЕСИФ да бъде регламентиран механизъм за партньорство на
оперативно ниво между Управляващия орган и заинтересованите страни (целевите
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групи – получатели на финансиране и професионалните експерти), за обсъждане на
предстоящите процедури за предоставяне на БФП.
НЕОБХОДИМОСТ
Процедурите за предоставяне на БФП са инструмент за реализиране на публични
политики. Резултатното и ефикасно изпълнение на политиките изисква качествено
програмиране и безконфликтно изпълнение на грантовите схеми. Според нас това може
да се реализира единствено чрез координираните усилия и сътрудничество на всички
заинтересовани страни, и най-вече на преките участници в процеса на усвояване на
средствата – държавната администрация, целевите групи - потенциални бенефициенти и
професионалните консултанти. В този процес потенциалните бенефициенти на
безвъзмездна помощ са не просто „получатели“ на публично финансиране, а активни
партньори на администрацията – „агенти на развитието“, чрез
чиито проекти
съответните публични политики се изпълняват на практика. Професионалните
експерти и консултанти, които осигуряват качествената подготовка и доброто
изпълнение на адекватни проекти, също имат собствено важно място в процеса, тъй като
дейността им е в общ интерес на другите участници в процеса.
Опитът от първия програмен период показа обаче, че степента на участие на
потенциалните бенефициенти и професионалните консултанти в подготовката
(програмирането) и решаването на въпросите по изпълнението на схемите за
безвъзмездна помощ е твърде ниска и не съответства на ключовата им роля в процеса.
Въпреки декларирания принцип на партньорство бенефициентите и техните
консултанти неправилно се възприемат като „консуматори на финансиране“, а не като
равноправни партньори на администрацията в реализирането на публичните политики,
каквито те в действителност са. Този подход дава основание на администрацията на
управляващите органи да решава самостоятелно и без реално отчитане на мнението на
бенефициентите и консултантите всички по-важни въпроси, свързани с програмирането
и изпълнението на грантовите схеми, в т.ч. детайлните критерии за подбор на проекти,
реда за кандидатстване и отчитане на изпълнението. От слабото участие на
потенциалните бенефициенти и професионалните консултанти в процеса на вземане на
решения по усвояване на средствата от европейските и националните фондове за
развитие в голяма степен произтичат редица негативни последици за цялостния
процес на усвояване: грантови схеми, които не са адекватни на реалните потребности на
потенциалните бенефициенти, за които са предназначени; неадекватни и неясни
критерии за подбор на проектите; излишно усложнени и силно бюрократизирани
процедури по кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите; липса на ефективен
контрол върху протичането на процеса, и в крайна сметка – трудно, бавно и неефективно
усвояване на средствата в ущърб на обществения интерес.
Считаме, че официално регламентираното партньорството на ниво комитети за
наблюдение е недостатъчно за осигуряване на качествено програмиране и добро
управление на грантовите схеми, тъй като Комитетите за наблюдение обсъждат и
приемат само принципните параметри на предстоящите процедури за БФП, като обаче
детайлните параметри на процедурите се разработват самостоятелно от Управляващите
органи. Предвидените в чл. 16 на законопроекта регулярни срещи с представителите на
социално-икономическите партньори и представителите на гражданското общество,
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макар и определено полезни, поради естеството си не биха могли да осигурят условия за
оперативно професионална дискусия по конкретните параметри на предстоящите
процедури за БФП.
Ето защо според нас е необходимо изрично да се регламентира партньорството на
оперативно ниво (на ниво управляващи органи), чрез подходящ за това консултативен
механизъм.
ФОРМАТ
Считаме, че консултативният механизъм на оперативно ниво е подходящо да бъде
реализиран чрез постоянно действащи Тематични работни групи към
Управляващите органи на оперативните програми.
В работните групи би било подходящо да участват ограничен брой представители на
организациите на целевите групи - потенциалните получатели на финансиране,
професионалните експерти и консултанти и други пряко въвлечени в процеса лица, в
зависимост от спецификата на съответните оперативни програми. Представителите на
заинтересованите групи следва да се излъчват по начин, сходен с избора на наблюдатели
в комитетите за наблюдение на оперативните програми, като за осигуряване на
оперативност на тези органи би следвало съставът им да бъде сведен до около 10-15
души. Би било подходящо заседанията на работните групи да се съпреседателстват и
модерират съвместно от представители на Управляващия орган и на заинтересованите
страни.
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Според нас предлагания консултативен механизъм би бил подходящ за прилагане по
оперативните програми, които се изпълняват основно чрез грантови схеми,
насочени към широк кръг потенциални бенефициенти от различни целеви групи19.
Такива оперативни програми са ОПИК, ОПРЧР, ОПНИР и ПРСР, и в известна степен ОПРР и
ОПДУ.
Интервенциите по останалите оперативни програми са предварително изяснени по
обхват и съдържание още в процеса на програмирането им, като те по правило се
изпълняват чрез директно възлагане на конкретни бенефициенти – публичноправни
организации, и в тази връзка подобен консултативен механизъм би бил излишен.
ФУНКЦИИ
Тематичните работни групи при Управляващия орган би следвало: да обсъждат
реалните потребности и приоритети за целевите групи – получатели на финансиране, с
оглед осигуряване на адекватност на помощта по грантовите схеми с тези потребности;
да обсъди детайлните критерии за оценяване и подбор на проектите, с цел те да са
адекватни не само на целите на публичната интервенция, но и на спецификата на
целевите групи – получатели на финансиране; да обсъждат опростени и прозрачни
процедури по кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите, които да осигурят
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безконфликтно изпълнение на грантовите схеми при минимално необходимата
административна тежест.
ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Участието чрез консултативния механизъм на целевите групи бенефициенти и
професионалните консултанти в подготовката и решаването на принципните въпроси по
изпълнението на грантовите схеми не води до конфликт на интереси на участниците в
него, тъй като функциите на Тематичните работни групи се ограничават единствено до
предоставяне на коментари и препоръки по принципните параметри на процедурите по
предоставяне на БФП , като решенията по програмирането и изпълнението на
грантовите схеми ще се вземат единствено от Управляващия орган, който е свободен да
се съобрази или не с резултатите от обсъжданията.
С цел да се осигури равнопоставеност на всички потенциални кандидати за БФП,
съдържанието на обсъжданията, в т.ч. направените коментари и препоръки, следва да се
публикуват на интернет-страницата на съответния Управляващ орган.
ПОЛЗИ
Считаме, че въвеждането на предлагания консултативен механизъм ще допринесе
съществено за следното:
1. Грантовите схеми ще бъдат програмирани в максимално съответствие с реалните
потребности и приоритети на целевите групи бенефициенти, което ще допринесе за
по-доброто изпълнение на съответните публични политики.
Консултативният механизъм на оперативно ниво ще осигури автентична обратна
информация за реалните проблеми и приоритетни потребности на целевите групи
бенефициенти, които ще даде възможност за адекватно формулиране на параметрите на
грантовите схеми в съответствие с тези потребности. Това ще обезпечи повече и покачествени проекти, което ще допринесе за ефективно и ефикасно изпълнение на
публичните политики.
2. Ще бъдат формулирани адекватни и ясни критерии за оценяване и подбор на
проектите.
Чрез консултативния механизъм представителите на целевите групи бенефициенти и
професионалните консултанти, които познават в детайли спецификата на
финансираните дейности и особеностите на целевите групи, ще допринесат за
формулирането на ясни критерии за оценяване и подбор на проектите, които да са
адекватни не само на целите на публичните политики, но и на особеностите на целевите
групи бенефициенти.
3. Ще бъдат възприети опростени и прозрачни процедури по кандидатстване,
изпълнение и отчитане на проектите.
Чрез консултативния механизъм в пряк диалог между администрацията и преките
участници в процеса на усвояване на средствата ще е възможно процедурите за
кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите да бъдат значително опростени и
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направени по-прозрачни, в интерес на срочното и ефективно усвояване на средствата в
обща полза на всички участници в процеса.
4. Като цяло, консултативният механизъм ще създаде възможност за постигане на
прозрачност и синергия между участниците в процеса на усвояване на средствата.
В случай, че предложението за регламентиране на посочения консултативен механизъм
бъде принципно прието, асоциацията ще предложи конкретни текстове, които да
залегнат в законопроекта.
София, 30 юни 2015 г.
Председател на Управителния съвет,
Атанас Кирчев
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