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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

3.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0628/2010 , внесена от Ciprian Dobre, с румънско гражданство, 
относно проблеми, възникнали при усвояването и управлението от 
страна на румънското правителство на бюджетни кредити от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува дейностите на Разплащателната агенция за 
развитие на селските райони и рибарството (РАРСРР), която е отговорна за 
управлението на бюджетните кредити, предназначени за Румъния в рамките на 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Вносителят 
се позовава по-специално на проекти, финансирани по мярка 3.2.2.а по Ос 3, които се 
отнасят за „Обновяване и развитие на селата, подобряване на основни услуги за 
икономиката и населението в селските райони и опазване и подобряване на селското 
наследство“. Според вносителя след юни 2009 г., РАРСРР е променила системата за 
оценка на проекти само един месец преди крайния срок за подаване на проекти, което е 
оказало въздействие върху целия процес на кандидатстване. Той счита за абсурдни 
редица промени, които понижават значението на проекти в областта на 
водоснабдяването и канализацията, които представляват приоритет в селските райони, 
за сметка на проекти в областта на пътната инфраструктура. Той твърди, че това е 
резултат от институционализираната корупция в сектора на строителството и ремонта 
на пътища в Румъния. Той посочва, че промените в системата за оценка са направени 
на преференциална основа от РАРСРР и твърди, че от 295-те проекта, подадени за 
финансиране през юни 2009 г., само 38 са насочени основно към водоснабдяване и 
канализация. Съобразно с това той моли за разследване, което да хвърли светлина 
върху проблемите.

2. По отношение на допустимостта
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Обявена за допустима на 8 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 март 2011 г.

Петицията

Въпросната петиция се отнася за прилагането на критериите за подбор за мярка 322 
„Обновяване и развитие на селата, подобряване на основни услуги за икономиката и 
населението в селските райони и опазване и подобряване на селското наследство“ на 
румънската програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007–2013 г., която се 
подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Тази мярка има за цел да подобри условията на живот за населението в селските 
райони, като осигури достъп до основни услуги и опази местното културно и природно 
наследство на тези райони с оглед постигане на устойчиво развитие.

В случая на РПРСР, критериите за подбор са определени в самата програма и са 
одобрени от Комисията. Точкуването (брой точки) за тези критерии обаче се определя 
от управляващия орган, след консултация с комитета за наблюдение.
За Мярка 322 са налице 10 критерия за подбор, като за всеки от тях има определен брой 
точки:1:

1. Селски райони, който преди това не са получавали подкрепа от Общността за 
подобна инвестиция (10 точки);

2. Селски райони в региони с високо равнище на бедност (10, 7 или 5 точки в 
зависимост от равнището на бедност);

3. Проекти в рамките на местна или окръжна стратегия за развитие (5 точки);
4. Интегрирани инвестиционни проекти (5 точки);
5. Инвестиционни проекти за инфраструктура за водоснабдяване/преработка на 

отпадъчни води в селски местности с еквивалент жители от 2 000 до 10 000 
души, определени съгласно регионалните общи устройствени планове, които 
не са финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ (съфинансирана 
от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)) (15 точки);

6. Инвестиционни проекти за пътна инфраструктура, които предоставят връзка 
с главните пътища (окръжни и национални пътища) или други основни 
транспортни оси (железопътни линии и реки) (25 точки);

7. Инвестиционни проекти за водоснабдителна инфраструктура в райони, 
където водата е недостатъчна или които често са засегнати от суша (5 точки);

8. Инвестиционни проекти за водоснабдителна инфраструктура в райони, 
където водата е силно замърсена или подземните води съдържат висока 
концентрация на нитрати, засягащи общественото здраве (5 точки);

9. Инвестиционни проекти за социална инфраструктура (10, 7 или 5 точки 
според бенефициента);

10. Проекти за насърчаване на инвестициите за опазване на специфичното 
местно и културно наследство (10, 7 или 5 точки според бенефициента).

                                               
1 Посочената система на точкуване е била приложена за поканата за представяне на предложения от юни 
2009 г., която се оспорва от вносителя на петицията.
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Самите критерии за подбор никога не са били изменяни от одобряването на ПРСР през 
2008 г .  Въпреки това управляващият орган е променил точкуването за някои от 
критериите за подбор преди да отправи поканата за представяне на предложения от 
юни 2009 г.

Наблюдения на Комисията
Програмите за развитие на селските райони, одобрени от Европейската комисия, 
определят обхвата на мерките (цели, условия за подкрепа/критерии за съответствие с 
условията, бенефициенти и т.н.) и са насочени към подкрепата от ЕЗФРСР чрез 
определяне на критерии за подбор с оглед определяне на предложенията, които 
отговарят в най-голяма степен на установените в националните стратегически планове 
нужди на държавите.

Подборът на проекти обаче е от компетентността на управляващите органи, при 
условие че техният избор е съобразен с принципите, определени в приетите със 
съгласието на Комисията програми, при спазване на съответното законодателство на 
ЕС.

В случая на Румъния, докато критериите за подбор са определени в самата ПРСР, 
управляващият орган определя точкуването на критериите за подбор и може да го 
променя след консултация с комитета за наблюдение на ПРСР.

Комисията е наясно, че някои промени в точкуването на критериите за подбор са 
направени преди отправянето на новата покана за представяне на предложения и вече е 
насочила вниманието на управляващия орган към необходимостта да избягва каквито и 
да било краткосрочни промени с оглед да се гарантира справедливо и равно третиране 
на всички потенциални бенефициенти.

По-конкретно във връзка с мярка 322 на румънската ПРСР, бихме искали да изясним, 
че промените в точкуването на проектите за инфраструктура за водоснабдяване и 
преработка на отпадъчни води и на проектите за пътна инфраструктура и за бедни 
райони, съгласно информацията, с която Комисията разполага, са направени три месеца 
преди публикуването на поканата за представяне на предложения от юни 2009 г. 
Действително при един от критериите за подбор във връзка с водоснабдителната 
инфраструктура (критерий 7) точкуването е намалено от 10 на 5 точки; въпреки това 
точкуването при друг критерий във връзка с проектите в областта на водоснабдяването 
(критерий 5) се е увеличило от 10 на 15 точки. Като цяло и проектите за 
водоснабдителна инфраструктура, и тези за пътна инфраструктура могат да получат 
максимален брой от 25 точки.
Освен това в рамките на съществуващите процедури като тази за уравняване на 
сметките в случая със средствата на ЕЗФРСР, службите на Комисията редовно 
посещават държавите-членки, за да проверят дали всички необходими процедури са 
приложени правилно. В случай на несъответствия Комисията може да реши да 
приложи финансови корекции.

Заключение

Подборът на проекти е от компетентността на управляващите органи в държавите-
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членки, при условие че изборът им е съобразен с принципите, определени в 
програмите, приети със съгласието на Комисията, и съответства на приложимото 
законодателство.

Тъй като Комисията обаче е наясно, че някои промени в точкуването на критериите за 
подбор са били направени малко преди обявяването на новите покани за представяне на 
предложения, тя вече е повдигнала въпроса пред румънските органи. Комисията ще 
продължи да прави това в обсъжданията и кореспонденцията с румънските органи като 
изисква от тях да предприемат всички необходими мерки на оперативно равнище, за да 
гарантират правилно и прозрачно приложение на процедурата за подбор.


