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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 

детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за 

възстановяване и устойчивост. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, 

По проекта на Постановлението, публикуван за обществено обсъждане 

проведохме проучване сред общините. На база коментарите и бележките им, Ви 

предоставяме обобщено становище по проекта на нормативния акт. Същото 

включва принципни коментари, както и конкретни предложения по отделните 

разпоредби. 

I.Принципни коментари: 

1. Разпоредбите в проекта на нормативния акт в много голяма степен са идентични 

и дублират подходите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

за програмен период 2014-2020 г. (ЕСИФ). Това би могло да се определи като 

положително, поради познаването на процедурите и натрупания вече значителен 

опит по прилагането им от потенциалните крайни получатели; 

2. Някои от заложените срокове са твърде дълги. Пример в това отношение е 

периодът от връчването на оценителния доклад (чл.18, ал.1) до сключването на 

договор (чл.26, ал. 1), който е около 63 дни, т.е. над 2 месеца. Този, както и други 

продължителни срокове, ще следва съществено да се редуцират, за да 

компенсират по-късното старитиране на изпълнението на Плана. 

II.Конкретни предложения:  

1. В изречение първо на чл. 5, ал.7, предлагаме посочените 21 дни преди срока за 

кандидатстване за искания на разяснения по условията за получаване на средства 

от Механизма, да се редуцират на 14 дни. По този начин за потенциалните 

получатели на средства, особено при срокове за кандидатстване от 30 или 60 дни 

(чл. 9, ал.3 и 4) ще се създаде достатъчна времева възможност за подготовката на 

качествени проектни предложения; 
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2. С оглед на предложението ни по т.1, предлагаме в чл.5, ал. 8, срокът за 

публикуването на разясненията да се намали от 10 на 5 дни от получаването на 

искането; 

3. В чл. 8, ал. 3 се указва, че когато кандидат е подал повече от едно предложение 

в рамките на една процедура, на оценка подлежи единствено последното подадено 

в срока на обявената процедура предложение. Същевременно в някои от 

проектите към Плана за възстановяване и устойчивост, особено тези обособени в 

компоненти, се предвиждат възможности за подаване на повече от едно 

предложение по процедура, например проект „Модернизиране на дългосрочната 

грижа“. В тази връзка, посочената разпоредба следва да се прецизира или заличи; 

4. Разпоредбата на чл.9, ал.5, т.3 дава възможност за удължаване набирането на 

проекти, когато общият размер на заявените средства за финансиране по 

подадените предложения, е по-малък от бюджета на процедурата. Тъй като не е 

ясен срокът на това удължаване, то възможността би могла да се използва за 

нескончаемо набиране на проекти. С оглед на това, считаме че в разпоредбата 

следва да се укаже срок за удължаване набирането на проекти, който да е до 30 

дни или същата да се заличи; 

5. Считаме, че сроковете за оценка от 3 и 4 месеца по чл. 14, ал.1, с цел ускоряване 

реализирането на инвестициите, следва да се редуцират на 2 и 3 месеца; 

6. В унисон с горните ни коментари, предлагаме сроковете в чл.18, ал. 2 от 14 дни 

плюс 14 допълнителни такива за представянето на доказателства за съответствие 

с изискванията за краен получател, да се намалят на по 7 дни; 

7. В чл. 26, ал.1 посоченият срок от до 15 работни дни от влизане в сила на 

решението за предоставяне на средства от Механизма, в който ръководителят на 

структурата за наблюдение и докладване сключва договор за финансиране с 

крайния получател, считаме че е твърде дълъг. С оглед на това, считаме че същият 

следва да се фиксира на до 15 дни от издаването на решението по чл.19, ал.1; 

8. Заложеният срок от 30 дни от датата на публикуването на новината за откриване 

на процедура, за провеждане на информационна кампания за потенциалните 

крайни получатели на средства от Механизма, се обезсмисля при срок за 

кандидатстване от 30 дни. В тази връзка, за създаването на реална възможност за 

реализация на информационна кампания, този да се намали наполовина, т.е. на 15 

дни. 

Като се надявам предложенията ни да бъдат отразени във финализирания 

нормативен акт, с пожелания за светли и здрави Великденски празници, оставам 

 

С уважение, 
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X
Силвия Георгиева

Изпълнителен директор НСОРБ

 

Силвия Георгиева 

Изпълнителен директор 


