Г-ЖА БОРЯНА АЛЕКСОВА
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Относно: изпълнение на общинските проекти по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО АЛЕКСОВА,
С настоящото писмо Ви поздравяваме във връзка с избирането Ви за заместникизпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, като
разчитаме, че въз основа на Вашия опит в управлението на проекти за развитие на
селските райони ще предложите ефективни решения на натрупаните затруднения в тази
област.
Обръщаме се към Вас във връзка със сигнали, получени от общините и местните
инициативни групи за нови сериозни забавяния в процеса на обработка на документите
по общинските инфраструктурни проекти.
Проблемите са в няколко насоки и се повтарят.
По проектите, одобрени по подмярка 7.2 „Инвестиции в дребна по мащаби
инфраструктура“ имаме забавяния при обработката на документите, представени от
общините за последващ контрол на проведените обществени поръчки и анексирането
на договорите за безвъзмездна финансова помощ. Закъсненията в отделни случаи
превишават 6 месеца. Бенефициентите не могат своевременно да стартират
строителните работи и са притискани от крайните сроковете за изпълнение на
предвидените проектни дейности.
Това забавяне до голяма степен се дължи и на факта, че в ДФЗ няма определени
персонални отговорници за всяка община – предложение, което правим периодично
още от началото на програмния период. Сега комуникацията между общините и фонда
се води на общо основание и нашите служители преминават през няколко експерта,
като не винаги получават адекватна информация или консултация.
По подобен начин стои и въпросът с обработката на заявките за окончателни
плащания. Там също имаме отделни забавяния от над 6 месеца, въпреки че интересът
от своевременно изплащане на помощта от ЕС е взаимен. Коректността изисква да
отбележим, че в отделни случаи забавянията се дължат и на необходимостта от
предоставяне на допълнителни документи от страна на бенефициентите, чието
изготвяне изисква време.
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Най-драстични са забавянията по отношение на проектите, подадени през
местните инициативни групи и тези, касаещи инвестиции в горските територии. Там
самото одобряване на процедурите и проектите по тях отнема 2 години! Въпреки
предприетия план за действие по подмярка 19.2 за приоритетно разглеждане на
инфраструктурните проекти, сроковете отново са непредвидими.
В отделни случаи след двугодишното забавяне се оказва, че себестойността на
строително-монтажните работи се е покачила между 30% и 50%. Това налага общините
бенефициенти да дофинансират проектите със сериозни суми, да преработват и всички
процедури по възлагане след нови няколко месечни съгласувания с Разплащателна
агенция. При условие, че крайният срок за изпълнение на местните стратегии е 2023 г.,
а продължителността на общинските проекти е от близо 24 месеца, срочното им
изпълнение вече е под въпрос.
В тази връзка НСОРБ подкрепи плановете за кардинална смяна на подхода за
прилагане на „Лидер“ през настоящия планов период, но разчитаме, че ще бъде
направено всичко възможно в оперативен порядък за коректното приключване на
проектите и мерките от „изминалия“ период.
Като разчитам на Вашата подкрепа по преодоляване на споделените проблеми,
оставам

С уважение,
Силвия Георгиева
Изпълнителен директор
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