
 

ПОЗИЦИЯ 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА 
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОТНОСНО: ПРАКТИКАТА ПО НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 

 

Ефективното използване на средствата от Европейския съюз 
неизменно присъства в управленските програми на всяко 
Правителство през последните 7 години. По силата на възложените 
ни законови отговорности, ние, общините се превърнахме в основен 
двигател и ключов участник в този процес. Успяхме да създадем 
условия за подготовка и реализация на почти 4 хиляди проекта на 
обща стойност над 9 млрд. лева. За да изградим съвременна ВиК 
мрежа и приветлива градска среда, за да обновим стотици училища, 
детски градини и социални домове, ние се научихме да работим в 
изключително кратки срокове по европейските правила, да 
преодоляваме утежнените на национално ниво административни 
процедури и разнопосочни бюрократични изисквания и указания.  
 
Все по-често обаче усилията ни се „възнаграждават“ с 
огромни спрямо общинските ни бюджети финансови 
корекции. С всеки изминал ден те лавинообразно нарастват. 
Отчитаме, че през първия програмен период централната и 
местната власт се учехме в движение, всички допускахме грешки. 
Затова днес задаваме логичния въпрос: „Защо всички негативни 
последици остават за общините, защо нашите граждани са 
„наказани“ заради активността ни при подготовката и изпълнението 
на европейски проекти? Когато почти всички бенефициенти са 
прилагали един и същ подход, определян сега като нередност – кой 
е виновен?“ Затова категорично настояваме за справедливост, 
призоваваме държавата да поеме своята отговорност, 
защото ние не можем да плащаме за корекции, наложени 
поради: 

 несинхронизиране на националното ни законодателство с 
европейското; 

 приети нормативни актове, които съдържат противоречащи си 
разпоредби; 
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 изпълнявани изисквания на Управляващите органи, които 
впоследствие се оценяват като нарушения; 

 въвеждане на нови правила със задна дата; 
 противоречиви тълкувания на одитни и контролни органи; 

 изкуствено въведени от националните ни органи правила и 
изисквания, които успешно сме оспорили пред българския съд 
и компетентните институции. 

 
Ние, като бенефициенти сме задължени да спазваме изискванията 
на управляващи и сертифициращи органи, да съгласуваме с тях 
своите решения, проверявани сме от контролните институции. 
Парадоксалното е, че след като всички те многократно са 
одобрявали нашите действия, налаганите финансови 
корекции остават само за сметка на нас и нашите граждани. 
Подобен модел не се прилага в нито една страна-членка на 
Европейския съюз! 
 
Най-отговорно заявяваме, че тази практика не може да продължава! 
Всяка от институциите, отговорна за управлението на европейските 
средства, следва да поеме както позитивите, така и 
негативите от собствените си действия и бездействия. Готови 
сме да поемем своята отговорност, да плащаме за собствените си 
грешки и да се отчитаме за това пред съгражданите си. Не сме 
съгласни обаче да лишаваме хората от публични услуги 
поради чужди грешки и недомислици в системата за 
управление! 
 
Настояваме за незабавни промени в нормативната уредба 
(Постановления на Министерски съвет № 134/5.07.2010 г. и № 
162/17.06.2014 г.), чрез които ясно да се разпределят 
отговорностите, да се създадат еднотипни правила и финансовата 
тежест да се поема съгласно принципа „Виновният плаща!“. Само 
при тези условия ние, българските общини ще останем най-активния 
и мотивиран бенефициент на европейските фондове до 2020 година!  
 
Очакваме незабавна и адекватна реакция от служебното 
Правителство! 


