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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА, СЪВЕТА 

И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ОТГОВОРИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2016 г. 

1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Когато на 28 септември 2017 г. Европейската сметна палата (ЕСП) публикува годишния 

си доклад за 2016 г.
1
, Комисията, в съответствие с Финансовия регламент2, незабавно 

уведоми държавите членки за подробностите от доклада, отнасящи се до управлението 

на средствата, за които те носят отговорност. 

Държавите членки бяха също така приканени да отговорят на въпросник с акцент върху 

три основни теми: (1) спазване на правилата и разпоредбите (2) докладване за 

изпълнението (3) последващи действия във връзка с препоръките на ЕСП. 

Настоящият доклад съдържа обобщение на отговорите на държавите членки. Той е 

придружен от Работен документ на службите на Комисията (РДСК), в който отговорите 

на държавите членки са представени по-подробно. 

2 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОКЛАДА НА ЕПС ЗА 2016 Г. 

За първи път от 1994 г. насам ЕСП изрази становище с резерви (а не отрицателно 

становище) относно редовността на операциите, свързани с отчетите за 2016 г. Това 

отразява същественото подобрение, което беше направено в управлението на 

финансите на ЕС. 

Значителна част от одитираните от ЕСП разходи за 2016 г. не е засегната от съществено 

ниво на грешки и се наблюдава трайно подобрение на изчисления процент грешки при 

плащанията, направени от бюджета на ЕС през последните три години: от 4,4 % през 

2014 г. на 3,8 % през 2015 г. и 3,1 % през 2016 г. С изключение на функция 5 

(Администрация) и функция 3 (Сигурност и гражданство) от МФР разходите за всички 

останали функции продължават да бъдат засегнати от съществено ниво на грешки, но 

всички тези индивидуални проценти показват намаляване през 2016 г. спрямо 2015 г. 

Функцията „Сближаване“ продължава да има най-голям дял в общия процент на 

грешки, последвана от функциите „Природни ресурси“, „Конкурентоспособност“ и 

„Глобална Европа“. Фигура 1 показва дела в общия изчислен процент грешки за 2016 г. 

по функции от МФР. 

Фондовете по функцията „Сближаване“ и функцията „Селско стопанство“ се 

изпълняват основно чрез споделено управление и поради това акцентът на въпросите, 

зададени на държавите членки, е поставен върху тях. 

                                                 
1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-BG.pdf 

2 Член 162, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.  
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Фигура 1 — Дял в общия изчислен процент грешки за 2016 г. по функции от МФР 

 

Източник: Годишен доклад на ЕСП за 2016 г. 

 

Резултатите от одита на ЕСП за 2016 г. показват също така, че отчетите не са били 

засегнати от съществени неточности, и поради това ЕСП формулира ясно становище 

относно надеждността на отчетите, както прави от 2007 г. насам. 

Освен това в доклада на ЕСП се открояват два вида разходни програми — програми с 

права за получаване на плащания и схеми за възстановяване на разходите — 

включващи различни модели на риска. Съгласно доклада в откритите за 2016 г. грешки 

преобладават грешките по отношение на допустимостта в схемите за възстановяване на 

разходите. Грешките в тази категория се изразяват предимно в недопустими разходи, 

включени в заявките за възстановяване на разходи, и недопустими проекти, дейности 

или бенефициенти. При програмите с права за получаване на плащания една от най-

често срещаните грешки е неправилното деклариране на площ от страна на 

земеделските стопани. Паралелно с това ЕСП установи, че допустимите за подпомагане 

площи са по-точно определени, отколкото през предишни години. Вследствие на това 

през 2016 г. е отбелязано важно развитие, а именно ЕСП не откри съществено ниво на 

грешки в разходите за преки помощи за земеделските стопани, основаващи се на права 

за получаване на плащане. Фигура 2 показва разбивката на общия изчислен процент 

грешки по видове грешки, която се прилага от ЕСП. 

Що се отнася до изпълнението, Сметната палата установи, че Комисията изготвя голям 

обем информация за изпълнението в сравнение с държави членки или международни 

организации. Комисията приема препоръката да предоставя повече информация 

относно източника и качеството на данните, когато такава информация е налична. 
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Фигура 2 — Разбивка на общия изчислен процент грешки за 2016 г. по видове 

грешки 

 

Източник: Годишен доклад на ЕСП за 2016 г. 

 

3 ОБОБЩЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ 

3.1 Спазване на правилата и разпоредбите 

В годишния доклад на ЕСП за 2016 г. се посочват основните видове грешки 

(въз основа на техния одит) в двете основни разходни области на ЕС, които 

подлежат на споделено управление , а именно общата селскостопанска 

политика и политиката на икономическо, социално и териториално 

сближаване. Въпросите имаха за цел да се прецени дали държавите членки са 

съгласни със заключението на ЕСП относно видовете грешки и 

относителната им важност в тези разходни области и доколко те са взели 

мерки за предотвратяването на такива грешки. 

От отговорите става ясно, че преобладаващата част от държавите членки — 

около три четвърти от тях — одобряват най-често срещаните категории 

грешки, идентифицирани от ЕСП в двете области на политиката. Освен това в 

повечето случаи те потвърждават относителната важност на видовете грешки, 

определена от ЕСП; по-ниската степен на съгласие, която се наблюдава по 

отношение на областта на сближаването (56 %) в сравнение с областта на 

развитието на селските райони (67 %), може да бъде обяснена с по-

разнообразните типологии грешки, характеризиращи областта на 
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сближаването. Фигура 3 съдържа подробности за отговорите на държавите 

членки. 

Фигура 3 — Как държавите членки приемат заключението на Сметната палата 

относно най-често срещаните видове грешки 

Съгласни ли сте, че това са най-често срещаните видове грешки? 

 

Съгласни ли сте с посочената относителна важност на тези видове грешки? 

 

* Някои държави членки са дали отделни отговори относно ЕФРР и ЕСФ. 

 

Също така някои държави членки посочват други видове грешки, които срещат 

често в тези области на политиката. По отношение на сближаването Естония 

подчертава, че нередностите, свързани с държавната помощ, имат голямо 

финансово отражение, а Финландия посочва превишаването на разходите. 

Унгария изброява три допълнителни категории, а именно непредоставяне на 

доказателство за спазване на пазарната цена, двойно финансиране на проекти и 
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нарушаване на доброто финансово управление. Що се отнася до развитието на 

селските райони, Австрия изтъква риска от неспазване на условията, уреждащи 

задълженията за подпомагане и многогодишните задължения.  

Във връзка с относителната важност на категориите грешки много държави 

членки (например България, Чешката република, Естония, Ирландия) 

докладват, че нарушенията на правилата за обществените поръчки 

продължават да бъдат най-сериозният вид недостатък. 

Няколко държави членки предоставят също така подробни описания на 

мерките, взети за предовратяването на тези грешки. Описанията сочат, че се 

извършват проверки и се осъществява контрол на равнището на управляващите 

органи и сертифициращите органи при спазване на съответните секторни 

законодателства, уреждащи използването на инструментите. В отговорите 

често се посочва, че управляващите органи са съставили наръчници с 

процедурни правила относно системите за вътрешен контрол за изпълнението 

и управлението на оперативните програми, които са в съответствие с тези 

правила. Одитните органи приемат стратегии, съсредоточени върху проверките 

на място на операциите и върху одитите на системите, с цел установяването на 

грешки в управлението на операциите, изпълнени по линия на европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).  

Много държави членки посочват опростяването на правилата относно схемите 

за помощ и използването на опростени варианти за разходите като начини за 

предотвратяване на честата поява на грешки. Почти всички отговорили на 

въпросника изтъкват, че при обявяването на покани е полезно да се 

организират обучения за междинните звена и бенефициентите с цел 

повишаване на осведомеността за правните изисквания. В Испания 

управляващите органи правят оценка на капацитета на междинните звена, 

преди да им възложат задачи. 

В областта на политиката на сближаване се посочват множество мерки за 

намаляване на грешките при обществените поръчки. Хърватия, Франция и 

Словакия посочват, че са създали платформи за онлайн мрежи, чрез които 

експертите могат да обсъждат проблеми, а бенефициентите имат лесен достъп 

до информация. В Хърватия, Латвия и Словакия националните органи 

публикуват прегледи на най-често допусканите грешки в процедурите за 

обществени поръчки. Литва създаде служба за обществените поръчки, „която 

отговаря за провеждането на политика в областта на обществените 

поръчки и за укрепването на националното законодателство за 

обществените поръчки, както и за превенцията и предоставянето на 

консултации в областта на обществените поръчки и за управлението на 

централната информационна система за обществените поръчки.“   

В сферата на селското стопанство Полша и Латвия са въвели електронна 

система за заявления, която улеснява заявителите при посочването на точната 

площ. Описвайки сходни процедури, включващи и автоматични проверки, 

Швеция посочва, че в резултат на този подход са били допуснати значително 

по-малко грешки, отколкото при ръчното обработване. Много участници в 

допитването (например Кипър, Чешката република и Гърция) изтъкват 

полезността на препратките на компютърно съхранявана информация между 

различни източници (вътрешни и външни). Малта поддържа и редовно 
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актуализира регистър на рисковете. Възприемайки прагматичен подход, 

Ирландия напомня за сроковете, като изпраща на участниците в схемите за 

помощ кратки текстови съобщения.  

Координирането на централно равнище също се посочва като ключов елемент 

от системите за управление и контрол. Във Франция „(...) координиращите 

органи са на разположение на управляващите и сертифициращите органи, за 

да отговарят на въпроси относно допустимостта и обществените поръчки.“ 

В Германия „тълкуването на законодателните разпоредби и въпросите, 

свързани с изпълнението, се обсъждат на редовни срещи с управляващите 

органи на ЕФРР.“ Полша провежда редовни обучения в областта на 

обществените поръчки за местните органи. 

3.2  Изпълнение на бюджета на ЕС 

В глава 3 на годишния си доклад за 2016 г. ЕСП подчертава значението на 

качеството на предоставената информация относно изпълнението. Комисията 

се ангажира да предоставя информация относно източника и качеството на 

данните, когато такава информация е налична. Като се има предвид, че 

държавите членки предоставят значителен обем от данните за изпълнението на 

програмите, финансирани от бюджета на ЕС, във въпросника от тях бе 

поискана информация относно качеството на данните за изпълнението на 

национално равнище.  

В някои случаи държавите членки посочват в отговорите си не само данни 

относно постигането на целите на политиката, но и данни относно резултатите 

от проверките на съответствието. Поради това въз основа на отговорите на 

държавите членки на въпросника не е възможно да се направят заключения 

само за един от тези два вида данни.  

Отговорите на държавите членки показват, че данните относно изпълнението 

могат да идват от редица източници, които могат да бъдат групирани в една от 

следните категории: 

 информация, съхранявана от националните изпълняващи органи. В 

областта на сближаването това са основно управляващите органи (както 

и при развитието на селските райони), сертифициращите органи и 

междинните звена. В селското стопанство в тази категория попадат 

разплащателните агенции.  

 Информация, идваща от трети страни. Това могат да бъдат национални 

или международни органи или агенции, които не участват в 

управлението на съответните проекти или програми. 

 Информация, произхождаща от бенефициентите. 

Няколко държави членки предоставят данни относно изпълнението съвместно 

със своите национални статистически институти, които прилагат собствени 

процедури за качество. 

Въпреки че е възможно да има видимо припокриване и взаимозависимост 

между горните категории (например информацията, съхранявана от 

националните изпълняващи органи, може да идва от всеки от другите два 

източника), целта на въпросите и анализа е да се види от начина, по който 
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държавите членки са формулирали отговорите си, какви са техните отзиви. 

Фигура 4 показва дела на всяка категория в общия брой на посочените в 

отговорите източници на грешки. 

Фигура 4 — Дял на категориите източници на информация, посочени в 

отговорите на държавите членки 

 

Забележка: 25 държави членки са отговорили на въпроса 

 

Почти всички държави членки посочват национална ИТ система, използвана от 

изпълняващите органи за управлението на оперативни програми в контекста на 

споделеното управление. Във връзка със селското стопанство, в тази категория 

най-често се посочва системата за идентификация на земеделските парцели, 

използвана от разплащателните агенции. 

Що се отнася до информацията от трети страни, Евростат и националните 

статистически институти често биват посочвани като източници за 

потвърждение, използвани за проверка на данните относно показателите; 

Румъния събира също информация от независими национални проучвания, 

провеждани за тази цел. Унгария посочва, че използва информация от 

националната данъчна и митническа администрация и националната банка, а 

Полша се позовава на данни относно потребителите, предоставяни от 

дружествата за комунални услуги. 

Средствата и каналите за събиране на информация относно изпълнението, 

предоставяна от бенефициентите, също се оказват разнообразни. Повечето 

държави членки споменават стандартизирани доклади за напредъка, които се 

събират и проверяват на равнището на междинните звена или директно от 

управляващите органи в областта на сближаването (България, Румъния, 

Словения и Латвия). Документите във връзка с кандидатстването за 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Информация от 

изпълняващите 

органи

Информация от 

трети страни

Информация от 

бенефициентите

Без отговор

42%

24%

29%

5%

Откъде идва информацията относно изпълнението, 

докладвана на Комисията?



 

9 

 

финансиране също се смятат за важен източник на информация относно 

изпълнението, особено в сферата на селското стопанство. 

Чрез задаването на друг въпрос беше поискана информация за различните 

действия, процедури и системи, предназначени да осигурят качеството на 

докладваните данни относно изпълнението. Малко държави членки 

предоставиха подробни отговори за първоначалното определение, 

идентифицирането и събирането на данни относно изпълнението. Участниците 

в допитването се съсредоточиха по-скоро върху последващите 

административни цикли, т.е. от прихващането на данните относно 

изпълнението в компютризираните системи до докладването.   

При анализирането на отговорите мерките, набелязани в описанията на 

държавите членки, бяха групирани в следните категории: 

 Превантивни мерки: действия по време на управлението, насочени към 

предотвратяване на появата на недостатъци и грешки в системите, 

процедурите и процесите, произвеждащи показателите за докладване, 

които водят до увреждане на качеството на показателите.  

 Корективни мерки: действия, чрез които се гарантира, че евентуално 

допусната грешка се коригира преди информацията да бъде докладвана.  

 Мерки за откриване: мерки, които са предназначени или са най-

ефективни за откриването и коригирането на грешки, които могат да 

повлияят на качеството на докладваната на Комисия информация 

относно изпълнението. 

Както при първия набор от групи по-горе, възможно е да има припокривания и 

взаимозависимост между категориите, които ограничават заключенията от 

анализа (например информацията, съхранявана от националните изпълняващи 

органи, може да идва от всеки от другите два източника). Както и преди, 

критериите за категоризацията бяха определени въз основа на тълкуванията, 

които дават държавите членки и които бяха установени от начина, по който са 

формулирани различните действия и контрол. Фигура 5 показва дела на всяка 

от посочените по-горе категории в отговорите на държавите членки. 
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Фигура5 — Дял на видовете мерки, чрез които се осигурява качеството на 

данните относно изпълнението 

 

Как осигурявате качеството на докладваните данни относно изпълнението? 

  

 

 

От отговорите на много държави членки става ясно, че те възнамеряват да 

създадат интегрирана електронна система за управление на фондовете, която 

по структура ще изпълнява изискванията на съответното законодателство на 

ЕС и национално законодателство и ще бъде най-важното превантивно 

средство за осигуряването на качеството на данните в двете области на 

политиката. Друга често посочвана превантивна мярка е съставянето на 

наръчници за административните проверки, които се извършват от 

управляващите органи и междинните звена (България, Хърватия, Румъния и 

Словения). Унгария публикува общи методологии за създаването на общи 

показатели и се консултира с експерти за целите на тяхното определяне. В 

България в областта на сближаването сертифициращият орган извърши 

проверки на качеството на системите за проверка, създадени от управляващите 

органи за целите на мониторинга на показателите за изпълнението. Някои 

държави членки (България, Хърватия и Гърция) посочват в отговорите си, че 

улесняват предоставянето на данни, като подготвят стандартизирани 

формуляри, с които бенефициентите да докладват за напредъка по 

изпълнението на проектите и свързаните с тях показатели. 

Сред посочените корективни мерки и мерки за откриване изглежда, че най-

важният вид са проверките на първото равнище на управление (включващи 

подходящо разделение на задълженията и спазване на принципа на четирите 

очи). Чешката република по-специално изтъкна важността на извършването на 

проверки на основателността на докладваните данни относно показателите, 

като се прави съпоставяне с данните в предадени преди това доклади. Също 

така често се посочват проверките на място, които изпълняващите органи 

извършват при бенефициентите, за да се съпостави информацията в докладите 

на бенефиенците с тази в документите на източниците. 
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3.3  Изпълнение на препоръките на ЕСП 

Всяка година ЕСП анализира как Комисията е изпълнява отправените към нея 

препоръки на ЕСП. Тазгодишният анализ на 108 препоръки, публикувани 

между 2010 г. и 2013 г., показва, че Комисията е изпълнила 90 препоръки 

изцяло или в по-голямата им част. ЕСП констатира, че само шест препоръки не 

са били изпълнени изобщо (от които една не е била приета от Комисията 

първоначално). 

ЕСП може да отправя препоръки към конкретна(и) държава(и) членка(и) или 

към държавите членки като цяло. Поради това въпросникът съдържаше питане 

към държавите членки дали изпълняват препоръките в двата случая. При 

положителен отговор държавите членки трябваше да опишат накратко 

предприетите действия, а при отрицателен да обяснят защо не изпълняват 

препоръките.  

Почти всяка държава членка, участвала в допитването, посочва, че изпълнява и 

двата вида препоръки. 

Обикновено държавите членки подхождат към конкретните препоръки, като 

идентифицират подходящите изпълняващи органи и им препращат (по 

принцип чрез одитния орган) докладите на ЕСП или съответните съобщения. 

Освен това няколко държави членки посочват и съответните процедури за 

мониторинг. Що се отнася до селскостопанската политика, във Франция, Дания 

и Гърция мониторингът е възложен на съответните изпълняващи органи, 

докато в Унгария той се извършва от специален отдел в кабинета на министър-

председателя. Гърция посочва, че прилага национален план за действие за 

намаляване на дела на грешките в ЕЗФРСР и конкретните препоръки се 

анализират с оглед на евентуално актуализиране на документа. Люксембург и 

Франция организират редовни срещи с бенефициентите. Освен това те 

прилагат подробни и конкретни планове за действие, които подлежат на 

мониторинг на централно равнище. Германия допълва, че най-честите 

източници на грешка, констатирани inter alia от ЕСП, и набелязаните 

съответстващи мерки могат да доведат до създаването на тематични работни 

групи на равнище федерация-федерална област, които да отстранят 

установените слабости. 

Австрия и Румъния дават отделни отговори във връзка със случаите, в които 

препоръката има общ характер, предполагайки, че е възможно тези случаи да 

разкриват недостатъци в структурата на системите, които могат да бъдат по-

общи. В Румъния например конкретните препоръки се изпълняват от 

засегнатия изпълняващ орган или е възможно да доведат до производства по 

събиране на вземания на равнището на държавата членка в зависимост от всеки 

отделен случай, а недостатъците, намиращи се в основата на по-общите 

препоръки, се анализират с цел евентуално подобряване на законодателната 

рамка за следващия програмен период. С оглед на предприемането на 

евентуални последващи действия Дания посочва, че анализира доколко 

препоръките се отнасят до извършваното от нея управление и контрол дори 

когато извадката, на която е извършен одит, не съдържа нейни проекти и 

програми. 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЕСП отбелязва, че тази година за първи път всички генерални дирекции на 

Комисията са извършили оценка на вероятния процент грешки на „относимите 

разходи“. Освен това тя подчертава, че оповестените в годишните доклади за 

дейността (ГОД) данни в повечето случаи съответстват на изчисления от 

Сметната палата процент грешки. В това отношение ЕСП продължава да взема 

под внимание предприеманите от държавите членки и Комисията корективни 

мерки, когато тези мерки се изпълняват преди нейните одити. Също така 

Сметната палата посочва, че системите за управление и контрол, създадени на 

равнището на държавите членки и Комисията, предоставят достатъчно 

информация за по-нататъшното предотвратяване или откриване и коригиране 

на множество грешки. Председателят на ЕСП заяви, че „това означава, че 

няма нужда от допълнителен контрол, но съществуващите контроли трябва 

да бъдат прилагани правилно.“
3
 

Това се потвърждава от отговорите, получени от държавите членки тази 

година. Те показват трайния ангажимент на държавите членки към доброто 

финансово управление чрез използване на опростени варианти за разходите 

(ОВР), подобряване на проверките на управлението, усилия за 

рационализиране на административните процедури и силна воля за 

отстраняване на недостатъците, установени от външните одитори и потвърдени 

от националните органи. В сферата на обществените поръчки държавите 

членки решават проблемите чрез предлагането на специално изготвени 

програми и обмяната на добри практики посредством платформи за онлайн 

мрежи, както и чрез широкото предоставяне на консултации от експерти.  

Отговорите показват, че държавите членки следват заключенията на групата на 

високо равнище за опростяване за бенефициентите на европейските структурни 

и инвестиционни фондове (ЕСИФ), според която опростяването и гъвкавостта 

са от ключово значение за успеха на инвестициите на ЕСИФ в Европа и на 

политиката на сближаване след 2020 г. 

Във връзка с управлението на изпълнението ЕСП установи, че Комисията 

предоставя много информация в сравнение с държави или други международни 

организации. 

Получените от държавите членки отговори показват, че те са наясно с 

необходимостта от установяването на рамка за изпълнението през програмния 

период 2014—2020 г., за да се гарантира, че ресурсите се предоставят за 

приоритети, които носят добавена стойност на действия, финансирани от 

бюджета на ЕС. Според дадените от тях отговори държавите членки разчитат 

на широк набор от източници за получаване на информация относно 

изпълнението, в това число националните статистически институти. Комисията 

ще продължи да работи с държавите членки за подобряване на информацията 

за данните относно изпълнението. 

                                                 
3 Реч на председателя на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене по време на пленарното 

заседание на Европейския парламент (Страсбург, 4 октомври 2017 г.).  
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