До
г-н Томислав Дончев
Заместник министър-председател
по европейските фондове и
икономическата политика

относно: Становище по обществено обсъждане на проект на нормативен акт

Уважаеми г-н Дончев,
на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с чл. 26, ал. 2
от ЗНА, по повод общественото обсъждане на проект на Постановление на Министерския
съвет (МС) за приемане 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 Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), публикуван на Портала за обществени
консултации (Портала) на 18.11.2016 г., представям на Вашето внимание становище с
предложения и коментари.
На основание на чл. 26, ал. 5, изр. 1 и 2 от ЗНА след завършване на общественото обсъждане
и преди приемане на нормативния акт, ще очаквам да публикувате на Интернет сайта на МС
и/или на Портала, справката за отразяване на постъпилите предложения, заедно с обосновка
за неприетите.
Данни за подателя: Илиян Пламенов Пътев, гр. София, ел. поща: i_plamenov@abv.bg, тел.:
088/ 885 47 43.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Становище;
2. Приложение № 2 – Чужди думи и изрази, които следва да се използват преведени или
представени на български език.

23.12.2016 г.
гр. София

С уважение:
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(п)
Илиян Пламенов

Приложение № 1

Становище
по проект на ПМС за приемане 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 (Наредбата)
1. В проекта на доклад за внасяне за разглеждане и приемане на Наредбата, във втори абзац,
относно посочената разпоредба „пар. 5, т. 4”, следва да се има предвид, че е в
Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУСЕСИФ, а не в Преходните и заключителните
разпоредби.
2. Като се има предвид, че Наредбата ще се ползва и цитира твърде често, предложеното в
проекта нейно наименование е твърде дълго и неудобно за ползване. Уместно би било, в
съответствие с чл. 9, ал. 1 от ЗНА, наименованието й да се съкрати, за да бъде кратко, точно
и ясно. Подобно съкращаване не би било нарушение на чл. 9, ал. 3 от ЗНА и чл. 24, ал. 1 от
Указ № 883 за прилагане на ЗНА (Указ № 883). Настоящото наименование е с дължината
четири реда на страница формат А4, а съкращението му при цитиране в практиката би било
НОНПОИФКППОРФКРЗУСЕСИФ, което също е твърде неудобно. Същевременно, съгласно
чл. 24, ал. 2 от Указ № 883, в наименованието на Наредбата следва да се съдържа и номер.
Предлагам наименованието да се промени на „Наредба № ... за финансовите корекции”.
3. Политиката на компетентните държавни органи, разработващи и прилагащи нормативни и
нормативни административни актове, и официални документи, би следвало да бъде, да
осигуряват, насърчават и налагат използване на български думи и изрази за всички термини
от чужди езици. Както е известно, в последните десет – двадесет години в българския език
навлязоха много чужди разговорни думи и термини. Известно е също така, че всяка чужда
дума (чуждица) може да се преведе или представи с равнозначна дума или израз на
български език. По отношение на изготвянето на нормативни и нормативни
административни актове на книжовен български език, без чуждици, изисквания в този
смисъл са въведени с чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от ЗНА, и с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Указ № 883.
Прегледът на нормативната уредба в сектора показва, че гореспоменатите разпоредби са
били само частично спазвани през годините, тъй като в текстовете се срещат английски
термини, които могат да бъдат преведени или представени със съответна българска дума или
израз. Ако в неформален разговор между български държавни служители е допустимо
използването на чуждици, не би трябвало по същия начин да стои въпросът при разработване
на нормативни и официални документи. Усилията, за спазване правилата на и за използване
на българския книжовен език, е особено важно да се приложат по отношение именно на
нормативната уредба и официалните документи, които въвеждат разпоредби от
законодателството на ЕС в българското право и практика, с оглед значимото място, което
тези теми заемат в административния и в обществения живот в нашата страна. Използваните
понятия и определения от тази сфера се преповтарят многократно в други нормативни актове
и официални документи, както и от публичните администрации, експерти, медии и
заинтересовани лица в цялата страна. Необходимо е, също така, да се напомни при
изготвянето на проекти на нормативни актове и официални документи да се спазват
правилата на граматиката и пунктуацията в българския език. Това има значение не само за
култура на речта, но и защото изречения с дължина няколко реда без пунктуация стават
неясни и трудни за разбиране, прилагане и изпълнение. Основания за подобни препоръки
дават редица случаи от практиката по изготвяне на проекти на нормативни актове, както и
редица вече обнародвани нормативни актове, и използвани официални документи.
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Известно е, че част от случаите с въвеждане на чуждици в българските нормативни
документи произлизат от директното им вземане от българския превод на нормативните
актове на институциите на Европейския съюз (ЕС). Един типичен пример, например е, в
българския Закон за фуражите. В него е използван термина „трансмисивни спонгиформни
енцефалопатии”, директно взет от българския превод на Регламент (ЕО) № 999/2001, вместо
уместния превод „заразни гъбични енцефалопатии”. В този случай, въпреки наукообразното
звучене на наименованието, всъщност българските писмени преводачи в Европейската
комисия (ЕК) въобще не са превели този термин, а са използвали и въвели англоезичния
термин в българския превод на регламента, откъдето българските власти го въвеждат в
българската нормативна уредба.
Друг такъв случай е с българския превод на Директива 92/43/ЕИО за опазване на
естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Друг доста по-известен такъв случай
бе, когато през 2007 г. беше направен опит за въвеждане за използване в българския език на
думата „еуро” като наименование за единната европейска валута, вместо съответстващото на
нашите езикови норми „евро”. След съответни постъпки от страна на българските власти до
такова несъответстващо въвеждане на думата не се стигна.
Тези случаи показват непрофесионално отношение от страна на българските писмени
преводачи в ЕК, което не следва да се приема от българските власти. Практиката от
изминалите десет години на членство в ЕС свидетелства за редица подобни случаи при
превод на англоезични и на латински думи и изрази. Те са следствие от недостатъчно
задълбочено познаване и/или съобразяване с правилата на българския книжовен език, както
и с нормативната уредба в нашата страна относно изготвянето на нормативни актове. В
такива случаи, фактически не е направен превод по същество на български език, а е
повторена и се въвежда чуждицата, и то при положение, че съществуват подходящи
български думи. Ако институция от българската публична администрация използва подобни
чуждици в нормативен акт, това би било нарушение на чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от ЗНА, и чл. 36, ал.
1 и ал. 2 от Указ № 883. Също така, доколкото е известно, указанията на ЕК по отношение на
изготвянето на писмени преводи е, когато на преводача или на преводаческия екип не е
известен съответния български термин, да посочват в българския превод английската или
латинската дума или да я „побългаряват” в малка степен, като я изпишат на кирилица и й
сложат българско окончание. Доколкото е известно, така се подхожда и при преводи към
други официални езици в ЕС. С оглед на тези повтарящи се в нормативната уредба
несъответствия и недостатъци, би следвало българските власти да предприемат съответни
действия пред Главна дирекция „Писмени преводи” на ЕК, с оглед разрешаване на
съществуващите и недопускане на други подобни случаи при изготвяне на българските
преводи на нормативните актове на институциите на ЕС.
4. В съответствие с мотивите и основанията от коментар № 3 по-горе, предлагам следните
думи и техните производни в проекта на Наредба да се представят с превод или съответствие
на български език:
бенефициент – получател; ползвател (на 11 места)
диференциален – разграничителен (на 3 места)
индикатор – показател (на 9 места)
хипотетичният – предполагаемият (на 1 място: чл. 6, ал. 2)
Следва да се има предвид, че в проекта на Наредба многократно е използвана думата
„индикатор” и нейните производни, както и многократно е използвана думата „показател” и
нейните производни. Това е пропуск в систематичният подход при изготвяне на проекта на
Наредба.
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5. В съответствие с мотивите и основанията от коментар № 3 по-горе, бих искал да предложа
МС при предстоящи или последващи промени на законовата и подзаконовата нормативна
уредба, и на официални документи, в сферите: управление на проекти, публична
администрация, информационни технологии, и др., да предприеме действия за замяна на
чуждиците и техните производни, с български превод или съответствие, като вземе предвид
предложенията в Приложение № 2 към становището.
6. В чл. 1, т. 2 от проекта на Наредба предлагам думите „управляващите органи (УО)” да се
заменят с „всеки управляващ орган (УО)”, за да съответства на чл. 41, ал. 1 от Указ № 883.
7. В заглавието на раздел II преди чл. 4 (стр. 2), думата „метод” би следвало да се замени с
„методи”.
8. В чл. 6, ал. 3, думите „ , и 2” предлагам да се заменят с думите „и № 2”.
9. В чл. 7, в съответствие с чл. 41, ал. 1 от Указ № 883, думите „управляващият орган” следва
да се замени с „УО”. Изразът веднъж вече е изписан цялостно и съкратено в чл. 1, т. 2.
10. С оглед съответствие на пар. 1, т. 4 и т. 5 от ДР с пар. 1, т. 1 – т. 3 от ДР, предлагам всяка
от общо 14-те програми и финансови механизми, посочени в т. 4 и т. 5, да се запише като
отделна точка.
11. В Приложения № 1 и № 2 от проекта на Наредба стойностите на показателите на
корекциите следва да са такива, че да не насърчават извършване и повтаряне на нарушения
на нормативната уредба в тази сфера. Някои от посочените стойности са твърде ниски и
фактически не биха имали превантивна функция за недопускане на нарушения.
12. На ред 2, колона 3, в таблицата на Приложение № 1, думата „РОП”, в съответствие с чл.
41, ал. 1 от Указ № 883, следва да се замени с „Регистъра за обществените поръчки (РОП)”,
тъй като на това място е използвана за първи път, а се използва отново и по-нататък в
проекта на Наредба.
13. На ред 3, колона 4, в таблицата на Приложение № 1, за да има съгласуваност с
изписването по-долу в тази колона, предлагам думите „този процент на” да отпаднат, а
думата „намален” да се замени с „намалена”. Смисълът на текста се запазва без промяна.
14. В колона 4 на таблицата в Приложение № 1, редове 1 – 4, вкл., и 24; както и в колона 3 на
таблицата в Приложение № 2, ред 2 (последен абзац), 4 – 6, вкл.; между основната стойност
на корекцията и възможните нейни намалени стойности, с оглед по-добрата четивност на
текста, както и за да бъде в съответствие с начина на изписване в колона 4 на таблицата в
Приложение № 1, редове 5 – 19, вкл., предлагам да се остави по един празен ред преди
втория и преди следващите абзаци в конкретната клетка.
15. На редове 13 – 20, вкл., на таблицата в Приложение № 1, стойностите на стандартната
корекция, както и стойностите на намалените корекции са твърде ниски и не биха имали
превантивно значение. Сегашните стойности не насърчават спазването на
административните и финансовите правила и процедури. В този смисъл се отклоняват от
една от целите на ЗУСЕСИФ. Предлагам да се повишат три пъти.
16. В таблицата на Приложение № 2, ред 2, колона 3, абзац 5; ред 4, колона 3, абзац 2; ред 5,
колона 3, абзац 2, не е ясно думата „индивидуалния” какво визира. Предлагам да се поясни
или да се замени с „индивидуално” или „индивидуалното”.
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17. В таблицата на Приложение № 2, ред 5, колона 2, думата „информаци” следва да се
допише.
18. В таблицата на Приложение № 2, ред 6, колона 3, с оглед постигане на съответствие с погоре изписаните в проекта на Наредбата стойности на корекции, думата „0%” следва да се
замени с „0 на сто”.
19. Предлагам текста на проекта на Наредба да се огледа допълнително, с оглед осигуряване
на съответствие с правилата за пунктуация в българския език. Необходимост за това
действително има.
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Приложение № 2 към коментар № 5 на становището

Чужди думи и изрази, които следва да се използват преведени или
представени на български език
Неизчерпателен списък с чужди думи изрази, които на основание чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от ЗНА и
чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Указ № 883, би следвало да се използват в нормативната уредба и в
официалната документация преведени или представени със съответна българска дума или
израз (представени са най-вече съществителни имена, в единствено число, без техни
производни думи, в т.ч. без глаголи). Представените преводи и съответствия не претендират
за пълна точност.
агрегиран – обобщен, общ
акаунт – сметка
аквакултури – водни организми
андигиране – изграждане на дига
аренда – наем на земеделска земя; наемно плащане за земеделска земя
артефакт – предмет
артист – художник
байпас – заобикаляне, заобиколка, страничен път
бенефициент – получател; ползвател
верификация – проверка
виртуален – действителен, фактически
волатилен – непостоянен, променлив
георефериран – определен спрямо повърхността на земята
грант – безвъзмездна финансова помощ
дентален лекар – зъболекар
дерогация – правно изключение
дескриптор – описател
дестинация – предназначение
детерминация – определяне
дефиниция – определение
диверсификация – разнообразяване
дигитализация – оцифровяване
дизайн – проект, план
дизайнер – проектант
диференциация – разграничаване
дървесен чипс – дървесни стърготини
екотон – преходна зона между различни типове съобщества или местообитания
еутрофикация – насищане с хранителни вещества
и-мейл – електронна поща
имидж – престиж, реноме, авторитет
императивно – задължително
имплементация – изпълнение
инвазивен – навлизащ, нахлуващ
индикатор – показател
индустрия – промишленост
инкорпориран – включен; въведен; въплътен
иновирам – правя нововъведение
интегритет – почтеност
интрузия – навлизане, нахлуване
инфлуенца – грип
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каламитет – бедствие
карагьоз – скумрия
касация – отмяна
каскада – водопад
квази- – псевдоклъстер – група, куп
колизия – сблъсък
конвергенция, конвергентност – сливане
конверсия – превръщане, преустройство
консистентност – последователност
коректност – правилност
кофинансиране – съфинансиране
кохезия – сплотеност
кохерентност – съгласуване
креативност – творчество
криптиране – шифроване
ксерофилен – сухолюбив
линк, хиперлинк – връзка, хипервръзка, препратка
локомоторен – двигателен
медитерански – средиземноморски
мезотрофен вид – растителен вид, развиващ се в средно богати на хранителни вещества
почви
мениджмънт – управление
мерá – пасище
модификация – изменяне, изменение
мониторинг – наблюдение
мултиплициране – умножаване
негативен – отрицателен
нитрофилен – азотолюбив
нотификация – уведомление
одит – проверка; ревизия
оторизация – упълномощаване
пасторализъм – пастирски дейности, сезонна паша
позитивен – положителен
полен – цветен прашец
полигон (форма) – многоъгълник
портфолио – портфейл
пост- – следпрайд – стадо; гордост
презентиране, презентация – представяне
прекурсор – предшестващо вещество
преюдициално – предсъдебно
промотиране, промоция – популяризиране
ранкинг – класиране, подредба
реимбурсиране – възстановяване на средства
рекреация – възстановяване, отдих
релевантност – съотносимост; справочен
рента – доход от земеделска земя или друг недвижим имот
респираторен – дихателен
референция – отнасяне, позоваване, препращане
рудерал – слабо конкурентен растителен вид с големи възможности за бързо размножаване
рудерализация – промяна на естествения видов състав на растителността
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сертификат – удостоверение
сертифициране – удостоверяване
синергия – единодействие
скрубер – изтърквател
слоган – лозунг, послание
смарт – умен
спонгиформен – гъбичен
стабилитет – стабилност
стартъп – скоро създадена фирма
суб- – подсубсидиарност – спомагателност, второстепенност
субстанция – вещество
субстрат – вещество; обща основа
супервизия – надзор
термофилен – топлолюбив
тикет – билет
трак – пътека; писта; следа;
транзакция – сделка
трансект – напречен разрез
транслитерация – буквопренасяне
трансмисивен – предаваем, заразен
тренд – тенденция; склонност
факултативен – незадължителен
фасилити – съоръжение; сграда; споразумение
флуктуация – колебание
форма – формуляр
фосилно гориво – изкопаемо гориво
фракция – частица
хабитат – местообитание
халофитен вид – растителен вид, развиващ се при влажни и солени почви
хелиофилен – светлолюбив
хибернация – зимен сън
хигрофилен – влаголюбив
хидрофилен – водолюбив
шеф – главен готвач
щемпел – марка
ювенилен – младежки
e-mail – електронна поща
Някои използвани съставни думи в нормативната уредба и в официалната документация,
които би следвало да се съобразят с правилата на пунктуацията в българския език:
Използвано изписване
Правилно изписване
административнонаказателен – административно-наказателен
административноправен – административно-правен
административнопроизводствен – административно-производствен
административнопроцесуален – административно-процесуален
материалноправен – материално-правен
наказателноправен – наказателно-правен
процесуалноправен – процесуално-правен
ветеринарномедицински – ветеринарно-медицински
жилищностроителен – жилищно-строителен
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