КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проект за Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за
извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на
финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ
(както е изписано в сайта: Министерски съвет, Портал за обществени консултации,
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2375, дата на откриване:
18.11.2016 г.)
Уважаеми госпожи/господа,
Моля да разгледате и вземете предвид следните коментари, базирани на практиката ми в
областта на управлението на проекти, по повод публикувания проект на Наредба за
определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции
и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на
ЗУСЕСИФ:
1. Налице са съществени слабости в заложената методика за налагане на корекции при
неизпълнение на индикаторите по проекта. Всяка процедура за подбор на проекти има свои
специфични индикатори, като те по своето ествество могат да бъдат разделени на индикатори
за изпълнение и индикатори за резултат. Когато става въпрос за индикатори за изпълнение на
проекта (например брой наети безработни лица, брой въведени нови технологии и т.н.), които
не са реализирани в пълен обем, на практика е налице частично изпълнение на ДБФП и
бенефициентът съответно НЕ получава финансиране за неизпълнената част. В този случай не е
необходимо да се налагат допълнителни финансови корекции във връзка с тези индикатори за
изпълнение, тъй като веднъж вече финансирането е редуцирано.
От друга страна, има индикатори, при които неизпълнението не е свързано с лошо или
некачествено изпълнение. Пример в това отношение е индикаторът „Частни инвестиции,
допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства)”, представляващ
размерът на съфинансирането от съответния бенефициент. Да приемем, че по въпросния
проект бенефициентът е предвидил закупуване на нова технологична линия на стойност
1 000 000 лв. (определена на база получена оферта на етап кандидатстване), като размерът на
съфинансирането е 40%. Респективно индикатор „Частни инвестиции, допълващи публичната
подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства)” ще бъде условно 400 000 лв. След
проведена процедура за избор на изпълнител класираният на първо място кандидат е
предложил цена от 850 000 лв. В този случай размерът на отчетения индикатор ще бъде
340 000 лв., което представлява 85% изпълнение. Трябва ли в такъв случай на бенефициента да
бъде наложена финансова корекция за това, че реално е постигнал резултатите по проекта с
по-малък финансов ресурс и при спазване на принципите за икономичност, ефикасност и
ефективност?
По отношение на индикаторите за резултат следва също да се има предвид, че те са различни
по своето естество и същност, често изпълнението им е зависимо от външни за организациятабенефициент фактори, или пък са трудно проверими. Например, в проект за повишаване на
енергийната ефективност е заложен индикатор за резултат „Спестено количество енергия”,

като показателят е взет на база извършено енергийно обследване. На практика е трудно да се
провери колко точно е спестената електроенергия, особено когато става въпрос за обособена
част от предприятие, енергия за отопление и т.н. При всички положения преди да се наложи
корекция следва да се извършват съответните проверки, а при някои видове индикатори това
не е възможно и следва да се разчита на декларация на бенефициента. В друг случай, ако
става въпрос за индикатор „Ръст на производствения капацитет” на дадено предприятие, също
би било трудно да се провери изпълнението на този индикатор.
Когато се оценяват индикатори за финансов растеж на бенефициент - предприятие и
повишаване на конкурентоспособността му, като например „Ръст на средните генерирани
приходи от износ”, проверката за изпълнението е лесна, но логиката на индикатора е такава,
че той е зависим от пазарна конюнктура, специфичен начин на реализация на продукцията и
т.н. Например – ако продукцията на предприятието е за износ, но не е директен износ, а се
извършва през посредник, този индикатор може да не бъде изпълнен формално, а
същевременно чрез инвестицията да се допринася за засилване на експортния потенциал на
българската икономика. Въпреки това, на предприятието-бенефициент следва да бъде
наложена финансова корекция съгласно методиката.
В обобщение на гореизложеното считам, че е по-удачна прилаганата до момента практика
съответните Управляващи органи по тяхна преценка да посочват финансовите корекции за
неизпълнение на индикаторите по проектите, като се отчита тяхната специфика и значимост.
Наредбата може да дава само рамката за налагане на корекции, а съответните Управляващи
органи сами да преценяват дали и за кои индикатори са приложими. Считам, че е по-удачно
също така финансови корекции да бъдат налагани при неизпълнение на индикатори за
резултат и то само за такива, които са обект на оценка по съответната процедура. Също така е
добре да се даде възможност за прилагане на среднопретеглена оценка на процента
неизпълнение на всички индикатори по проекта според значимостта им, а самото
неизпълнение да бъде изчислявано спрямо отклонението от минималната стойност на
индикатора, даваща съответния брой точки при оценка на проектното предложение.
Например, ако при ръст в приходите от 100 единици се дават 10 т. и кандидатът е посочил, че
ще постигне 120 единици, то впоследствие ако постигне 90, неизпълнението е редно да се
изчислява спрямо 100, а не спрямо 120 единици. За справка, подобна е практиката при ОП
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване
на производствения капацитет в МСП“.

2. Относно налагането на финансови корекции за неизпълнени и/или некоректно изпълнени
мерки за информация и комуникация, считам, че следва да се даде определение какво
означава некоректно изпълнени мерки. В случай че отклоненията не са съществени и нямат
пряко влияние върху постигането на достатъчно ниво на информираност за полученото
финансиране, не следва да се налагат корекции (например ако съобщение за проекта трябва
да се направи до 3 дни след подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ, а
публикацията е на четвъртия ден).
С оглед на гореизложените мотиви, ако бъде приета в този си вид, Наредбата ще доведе от
една страна до допълнителна финансова тежест върху бенефициентите, дори и в случаи, в

които не са налице нарушения от тяхна страна, а от друга, ще се създаде допълнителна тежест
върху администрацията за осъществяване на контрол върху изпълнението на индикатори,
които на практика е невъзможно да бъдат проверени. Не на последно място, наличието на
тълкувателни понятия като „некоректно изпълнение” биха създали риск от неравнопоставено
третиране на бенефициентите.
Имайте предвид също така, че голяма част от индикаторите за резултат могат да бъдат
проверени едва след изтичането на няколко години от реализацията на проекта (например ако
се проверяват индикатори, базирани на бизнес план за 3-годишен времеви период). В този
случай е много вероятно върнатия от бенефициентите ресурс да не може да бъде
преразпределен за изпълнение на други проекти (поради изтичане на програмния период) и
да бъде загубен и съответно върнат в европейския бюджет. Ето защо, чрез приемането на
Наредбата следва да се постигне баланс между целите за финансиране и реализиране на
качествени проекти с висока устойчивост, и тези за високо ниво на усвояване на
разполагаемия ресурс за развитие на българската икономика и общество.

С уважение,
Анелия Стоянова

