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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0269/2010, внесена от Lucian Voicu-Dungan, с румънско 
гражданство, от името на SC Aquasturo Proiect S.R.L., относно 
проблемите, причинени от промените в наръчника за кандидатите за 
помощ по приоритетна ос 2 (мярка 2.1) на Оперативна програма 
„Рибарство“ за Румъния за периода 2007–2013 г., финансирана от 
Европейския фонд за рибарство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, чието микропредприятие е представило проект за субсидии 
от Европейския фонд за рибарство по приоритетна ос 2 (мярка 2.1) на Оперативна 
програма „Рибарство“ за Румъния за периода 2007–2013 г., оспорва решението на 
румънските органи, които по препоръка на съответната генерална дирекция на 
Комисията са въвели чрез управляващия орган редица промени в критериите за подбор 
и в наръчника за кандидатите след започването на процедурите и предаването на 
проектите. Той посочва, че пет месеца след предаването на своя проект е получил факс, 
в който му се препоръчва да го оттегли поради промени в законодателната рамка и 
преразглеждане на критериите за подбор. Вносителят на петицията твърди, че да се 
променя наръчникът докато се оценяват заявленията, е незаконно, както и че новият 
вариант съдържа редица субективни и неясни критерии. Според него липсва 
прозрачност относно промените и той отправя искане да му се предостави достъп до 
съответната документация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.
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Вносителят на петицията протестира срещу поканата, изпратена от министерството на 
земеделието и развитието на селските райони в Румъния, да оттегли проекта си, 
представен през юни 2009 г., и да го представи отново, след като е преразгледан в 
съответствие с наръчника за кандидатите, въведен от новия управляващ орган за 
Оперативна програма на ЕФР през 2010 г. 

През последните две години Румъния среща все повече трудности при изпълнението на 
Оперативната програма на ЕФР поради сериозни слабости на системата на управление 
и контрол, която е създадена в тази област. След анализа си на тази система, през 
декември 2008 г. румънският одитиращ орган излезе с отрицателно становище, като 
определи ключови проблеми на равнището на всички институции, участващи в 
системата на управление и контрол. Сред най-сериозните констатации на румънския 
одитиращ орган са следните:
- не всички ключови функции, предвидени в регламентите на ЕС, са предоставени на 
управляващия орган, съответно на сертифициращия орган
- принципът на разделяне на функциите не е в пълна степен гарантиран нито от 
управляващия орган, нито от сертифициращия орган или разплащателната агенция.
- процедурите за представяне, оценка и подбор на операции/проекти са непълни.
- процедурите, свързани с декларирането на разходи, показаха слабости по отношение 
на разделянето на функциите, архивирането на исканията за плащане и проверките, 
които следва да се правят на равнището на бенефициерите, съобразно член 59, буква б) 
от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета.
- слабости бяха установени в процедурата за проверка на доставките на продукти и 
услуги и допустимостта на разходите по отношение на разделянето на функциите, 
проверките на спазването на националното и общностното законодателство в областта 
на държавните помощи.
- липса на компютъризирани системи за отчитане, мониторинг и финансово докладване 
в съответствие с изискванията на член 57, буква г) и член 59, буква в) от Регламент 
(ЕО) № 1198/2006 на Съвета.
- сериозни слабости при осигуряването на подходящо одиторско проследяване
- слабости в процедурите за сертифициране на плащания
- слабости в процедурите за мониторинг и докладване на нередности и за 
възстановяването на неправомерно изплатени средства 
- правилата за допустимост, определени на национално равнище, не обхващат всички 
видове операции, предвидени за ЕФР.

След направена от Комисията оценка на състоянието на прилагането на ЕФР, през юли 
2009 г. Комисията изпрати писмо до румънските органи, в което посочва, че основните 
проблеми продължават да съществуват, особено по отношение на административния 
капацитет на Националната агенция за рибарство и аквакултури като управляващ орган 
за ЕФР. 

Вследствие на това румънските органи взеха решение да променят системите за 
управление и контрол на ЕФР и да прехвърлят отговорностите на управляващ орган от 
Националната агенция за рибарство и аквакултури към нова генерална дирекция, 
създадена специално за тази цел към министерството на земеделието и развитието на 
селските райони. 



CM\829552BG.doc 3/4 PE448.739v01-00

BG

За съжаление потенциалните бенефициери на средства от ЕФР пострадаха от 
слабостите на системата за управление и контрол, създадена за изпълнението на 
Оперативната програма на ЕФР в Румъния.

Поканите за предложения, отправени през 2009 г. от Националната агенция за 
рибарство като управляващ орган, не спазваха в пълна степен законодателството на ЕС, 
някои от слабостите бяха свързани с критериите за допустимост  (т.е. процентите на 
съфинансиране не съответстваха на приложение II от Регламент  1198/2006, 
допустимите бенефициери не бяха в пълно съответствие с Регламент 1198/2006, 
правилата за допустимост не бяха в пълно съответствие с Регламенти 1198/2006 и 
498/2007 и Директива 77/338/ЕИО). Наред с това, наръчникът не съдържаше ключова 
информация относно подбора и процедурите на обжалване, както и относно правата и 
задълженията на бенефициерите.

След това съществуваше сериозен риск тези слабости да доведат до нередности и 
финансови корекции на средствата, разпределени от ЕФР за Румъния, и възстановяване 
на средства, изплатени на бенефициери, които биха били избрани в съответствие с тези 
покани за предложения.

Преди преразглеждането на наръчника за кандидати, управляващият орган представи за 
одобрение на мониторинговия комитет на Оперативната програма на ЕФР 
преработените критерии за допустимост и подбор, като комитетът включва 
представители от риболовния сектор, а одобрените промени имат за цел да приведат 
критериите в пълно съответствие със законодателството на ЕС (Регламенти 1198/2006 и 
498/2007 и Директива 77/338/ЕИО). Протоколите от заседанията на мониторинговия 
комитет, включително тези от проведеното на 9 февруари 2010 г. заседание, на което 
беше разгледано положението с поканите за предложения, отправени през 2009 г., 
както и преработването и завършването на критериите за подбор, са достъпни на 
уебсайта на министерството на земеделието и развитието на селските райони 
(http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20) веднага след тяхното приемане.

Във връзка с това министерството на земеделието и развитието на селските райони 
прикани представилите проекти през 2009 г. да ги оттеглят и преработят в съответствие 
с новия наръчник за кандидати, изготвен през 2010 г. Този подход беше обсъден и 
договорен със службите на Комисията с цел изясняване на правните изисквания и 
предотвратяване на нередности. 

Фактът, че проектът, представен от дружеството, представено от вносителя на 
петицията, е бил обявен за допустим на по-ранен етап, не е равностоен на окончателния 
подбор на проекта за финансиране и не означава правно задължение за управляващия 
орган да избере този проект и/или да завърши съответната процедура на подбор. 
Обратно, продължаването на техническата и финансовата оценка на проекти, 
представени при предходната покана за предложения, би довело до висок и неприемлив 
риск от нередности. Във връзка с това е взето решение за прекратяване на съответната 
предходна процедура.

Заключение
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С оглед на горепосоченото и въз основа на наличната понастоящем информация 
Комисията счита, че приложеният от управляващия орган подход, а именно да изиска 
повторно представяне на проекти съобразно преработените условия, както беше 
посочено вече, е разумен и в полза както на румънската държава, така и на 
потенциалните бенефициери, и зачита интересите на Съюза.

Въпреки че Комисията симпатизира на всички кандидати, които са в тази 
неблагоприятна ситуация, тя счита, че е в интерес на вносителя на петицията, въпреки 
възникналото неудобство, да преработи и подаде отново своето заявление, в 
съответствие с новите покани за предложения, публикувани от управляващия орган за 
ЕФР.


