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Деловодство НСОРБ

 

ДО 

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА 

ФИНАНСИТЕ 

 

 

Относно: Обществено обсъждане на проект на Постановление за определяне на 

органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и 

устойчивост на Република България и на техните основни функции. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, 

НСОРБ принципно подкрепя публикувания за обществено обсъждане проект на 

Постановление за определяне на органите и структурите, отговорни за 

изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България 

и на техните основни функции.  Несъмнено чрез нормативния акт ще се допринесе 

за създаването на унифицирана уредба по отношение на участниците в процеса по 

изпълнението на Плана и ще се осигурят предпоставки за ефективното и ефикасно 

разходване на средствата от него. 

На база практическият ни опит в изпълнението на проекти с европейско 

финансиране, Ви предоставяме конкретни коментари и бележки по проекта на 

нормативния акт: 

1.Предлагаме текстът по чл. 8, ал. 1, т.6 да придобие следната редакция 

„извършването на контрол на обществени поръчки”. 

Мотиви: Предложеният в нормативния акт текст, вменява отговорност на 

ръководителите на ведомствата и организациите, в рамките на които е определена 

структура за наблюдение и докладване, да осъществяват само предварителен и 

последващ контрол на обществените поръчки. Същевременно, Законът за 

обществените поръчки (ЗОП) предвижда и извършването на текущ контрол. 

Изменението на разпоредбата ще осигури пълен обхват на контрола на 

обществените поръчки. В допълнение, в отговорностите на структурите за 

наблюдение и докладване, би било удачно да се разпишат и функции по 

отношение на контрола по възлагане на дейности за изпълнение на инвестиции от 

крайни получатели, които не са възложители по ЗОП. 

2. Разпоредбата на чл. 10, ал. 3 предвиждаща при изпълнение на инвестиция от 

крайни получатели в партньорство, за подписване на общо споразумение с всички 
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тях, е резонна. Въпреки това, би следвало допълнително да се обмисли доколко 

същата е осъществима, в т.ч. административната й тежест, по отношение на  

проектите в Плана предвиждащи реализацията на дейности в партньорство с 

потенциален огромен брой крайни получател. Пример в това отношение е 

Програмата за енергийна ефективност в жилищния сектор, по която се планира 

инвестициите да се изпълняват от сдружения на собствениците, които в 

партньорство с общината реализират проект. 

3.Предлагаме следната редакция на чл. 11, ал. 1: „За осигуряването на 

дейностите по управление и изпълнение на инвестициите в Плана, крайните 

получатели по чл. 3, ал. 2, които са администрации на изпълнителната власт, 

както и конкретни крайни получатели, могат да наемат лица на срочни трудови 

договори извън утвърдената численост на персонала, ако възнагражденията им са 

допустими за финансиране изцяло по Механизма за възстановяване и 

устойчивост. 

Мотиви: С предложеното допълнение ще се създаде възможност и за конкретни 

крайни получатели, като БАН, Метрополитен ЕАД, Български пощи ЕАД, НСОРБ 

и др., които не са органи на изпълнителната власт, да наемат лица за управление 

и изпълнение на инвестициите в Плана. 

 

Като се надявам предложенията ни, да бъдат отразени във финалния вариант на 

нормативния акт, оставам 

 

С уважение,  

 

 

 

 

За изпълнителен директор 

(съгл. Заповед № 18/15.06.2022 г.) 

Марияна Николова 

Ръководител „Секретариат“, НСОРБ 
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