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ОТНОСНО: Трудности при изпълнение на проекти по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014 – 2020 (ОПРР)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,
В Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
г. (УО на ОПРР) е получено писмо Ваш изх. № И-1142/20.07.2020 г. относно
необходимостта от предприемане на действия за преодоляване на значителните
закъснения в оценката на проектни предложения по процедура № BG16RFOP001-1.001039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020”, в сроковете за възстановяване на искания за междинни и окончателни плащания
и извършване на проверки на място по общинските проекти. Във връзка с повдигнатите
в писмото въпроси Ви уведомяваме за следното:
По отношение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“ следва да се има предвид, че с цел спазване на
определения краен срок за кандидатстване – 31.12.2019 г., през месец декември 2019 г.
бяха подадени общо 54 проектни предложения, чиято оценка от страна на Междинните
звена (МЗ) стартира в началото на 2020 г. По-голямата част от оценителните комисии
приключиха своята работа в периода юни-юли 2020 г., след което проектите бяха
подадени за преглед от страна на УО на ОПРР. При прегледа на приключените

процедури честа констатация на УО на ОПРР е неспазването на срока за оценка
съгласно ЗУСЕСИФ, т.е., към момента на постъпване за преглед в УО проектното
предложение е оценявано повече от 3 месеца от датата на подаване. При някои комисии
като причина в забавянето на работата е посочена създалата се ситуация и наложените
ограничителни мерки заради разпространението на COVID-19. В допълнение, при
проверка на работата на оценителните сесии от страна на УО се наблюдават пропуски,
поради което повечето проекти се връщат минимум веднъж за извършване от МЗ на
преоценка, свързана най-често с липса на задължителни документи, доработване и
окомплектоване на подадените проектни предложения, постигане на съответствие с
режима на държавна помощ и др.
Обръщаме внимание, че прегледът от страна на УО на ОПРР на извършената
оценка на проекти от Междинните звена се извършва съгласно утвърдените правила и
процедури за работа, като в зависимост от своята натовареност УО на ОПРР
своевременно стартира проверката на подадените за одобрение проектни предложения.
По отношение на сроковете за възстановяване на средства, още през 2019 г. УО
на ОПРР извърши оптимизация на процеса по верификация с цел ускоряване на
плащанията към бенефициентите, като бяха въведени специфични условия за
възможностите за включване на разходи за възнаграждения на екипите при подаване на
искания за плащане, а именно - чрез самостоятелно отчитане в отделно искане за
плащане. По този начин проверката е фокусирана върху еднотипна документация за
отчитането на тези разходи и се извършва само на ниво регионален отдел (РО), като
разпределянето на тези плащания е спрямо моментната натовареност на съответния РО.
Този подход позволява останалата част от плащанията да бъдат обработвани с
оптимизиран темп. В допълнение, УО на ОПРР оптимизира и процеса на извършване
на проверки на място, като въведе като постоянна мярка необходимостта от
извършване на проверка на място при наличие на над 50% напредък при изпълнение на
СМР, вместо заложените в Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 30 %
напредък при изпълнението на СМР. Тази промяна също допринася за оптимизация на
работния процес и ускоряване процеса на верификация на разходите, включени в
искания за плащане от бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.
На по-ранен етап, отново с цел ускоряване на процеса по верификация, беше
въведен подход за еднократно изискване на коригирани и допълнителни документи по
подадените искания за междинно плащане, като при неизпълнение на някои от
указанията на УО, разходите за дейности, по които препоръките не са изпълнени, не се
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верифицират, а бенефициентът има правото да ги поиска на следващо междинно или на
окончателно плащане.
Предвид напредналия етап от изпълнението на програмата, още от края на 2019
г. значителната част от подадените искания за плащане са окончателни, което
предполага, че с оглед финализиране на процеса по верификация за даден проект,
всички пропуски, констатирани при обработката както на окончателното, така и на
предходните междинни плащания трябва да бъдат отстранени, в т. ч. проблеми,
свързани с отчитане на индикатори, с осигуряване на достъпна архитектурна среда,
както и с неизпълнени препоръки от праверки на място.
Не трябва да се пренебрегва и фактът, че освен общините, бенефициенти по
ОПРР са и държавни институции – министерства и агенции, между които
Министерство на образованието и науката и Агенция „Пътна инфраструктура”, които
изпълняват големи по обем проекти, чието наблюдение се осъществява изцяло на
централно ниво и ангажира значителен времеви и експертен ресурс на УО на ОПРР.
Не на последно място следва да се има предвид и обстоятелството, че причина в
забавата при обработка и верификация на плащанията е непредставянето в срок на
изискана от бенефициентите допълнителна и/или коригирана отчетна документация,
включително и доказателства за изпълнение на препоръки от проверки на място, както
и представянето на отчетна документация, която не е подредена съгл. указанията на
УО. В тази връзка, въпреки създадената от УО на ОПРР вътрешна организация за
обработка на плащанията в зависимост от тяхното получаване, липсата на коригирана
документация в рамките на изисканите срокове води до затруднения в цялостния
процес на планиране и верификация на отчетените разходи, предвид и сериозния обем
от

депозирани

искания за плащане.
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документацията в структуриран вид, особено предвид нейния обем при искания за
окончателни плащания, затруднява процеса по одобрение на отчетените разходи.
Следва да се има предвид, че на всички срещи с бенефициентите УО на ОПРР
многократно е отбелязвал този факт, като е запознавал същите с всички констатирани
затруднения, които водят до забава в процеса на верификация, с оглед предприемане на
коригиращи действия, които са извън контрола на УО.
По отношение на твърдението за неколкократни отлагания на насрочени
проверки на място УО направи запитване до двамата външни изпълнители на проверки
на място по горепосочената процедура. Единият от външните изпълнители информира,
че няма случай на отменена или отложена проверка на място, а информацията от
втория външен изпълнител е за единични случаи, свързани със съвпадения на датите на
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проверката с провеждане на матури в сгради на образователната инфраструктура, както
и с молба от страна на бенефициент във връзка с констатиран случай на служител с
положителен резултат за COVID-19 и предположение за поставяне под карантина.
Изпълнителят уведомява, че направените промени в датите са по молба на
бенефициента, а не са наложени по други причини.
Във връзка с гореизложеното Ви уверяваме, че УО на ОПРР предприема всички
мерки да не допуска забавяне на процеса по възстановяване на средства по подадените
искания за плащане, като към момента е в ход процедура за въвеждане на
оптимизирани контроли за ускоряване на процеса по верификация и плащанията към
бенефициентите. Въпреки това, следва да се има предвид, че оптимизацията на
сроковете за верификация е двустранен процес, който зависи от своевременното
изпълнение на задълженията и на двете страни.
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