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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

Годишният доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на 

Европейския съюз („докладът относно ЗФИ“) се представя от Комисията в 

сътрудничество с държавите членки в съответствие с член 325 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

В доклада се разглеждат мерките, предприети от Комисията и държавите членки в 

борбата с измамите, и се представят резултатите от тях. Договорът изисква постоянно 

тясно сътрудничество между държавите членки и Комисията и позволява конкретни 

мерки да бъдат взети, за да се осигури еквивалентна и ефективна защита на 

финансовите интереси на ЕС. Комисията и държавите членки защитават финансовите 

интереси на ЕС от ненужни или неправомерни разходи и от избягване на плащането на 

мита или други налози главно чрез: 

а) превантивни действия; 

б) разследващи действия; 

в) механизми за отстраняване на нарушения; 

г) репресивни мерки. 

Когато при анализа на тази информация са установени проблеми или рискове, в тази 

връзка се представят препоръки за справяне с тези проблеми. 

Мерки за борба с измамите на равнището на ЕС 

През 2016 г. бяха предприети голям брой мерки, за да се подобри правната и 

административната рамка за защита на финансовите интереси на ЕС: 

 Съветът, Европейският парламент и Комисията постигнаха политическо 

споразумение по предложението за Директива относно борбата с измамите, 

засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред; 

 при липсата на единодушие относно създаването на Европейска прокуратура 

(EPPO) голям брой държави членки решиха в началото на 2017 г. да продължат 

да работят в тази насока в рамките на засилено сътрудничество; 

 Комисията започна оценка на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за 

борба с измамите (OLAF); 

 Мрежата за борба с корупцията на Европейските партньори срещу корупцията 

(EPAC)/Европейската мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN) прие 

Декларацията от Рига, имаща за цел засилване на борбата срещу корупцията; 

 шестнадесет служби на Комисията актуализираха своите стратегии за борба с 

измамите; 

 OLAF успешно договори разпоредби за борба с измамите в международните 

споразумения на ЕС; 

 програмата за финансиране „Херкулес III“ допринася за подсилване на 

оперативния и административния капацитет на митническите и другите органи 

на държавите членки. 

По отношение на разходната част на бюджета на ЕС през 2016 г. бе постигнат 

значителен напредък в осигуряването на по-добра защита на финансовите интереси на 

ЕС: 
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 Системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) за защита на финансовите 

интереси на ЕС започна да се прилага на 1 януари 2016 г.; 

 Комисията предложи да се преразгледа Финансовият регламент и конкретни 

секторни финансови правила (чрез Регламента „Омнибус“) с цел те да се 

направят по-прости и по-гъвкави; 

 бяха изготвени важни документи с насоки в рамките на Консултативния комитет 

за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF). 

По отношение на приходната част на бюджета предприетите през 2016 г. мерки 

допълнително защитиха финансовите интереси на ЕС: 

 преразгледаният Регламент (ЕО) № 515/97 относно взаимопомощта в областта 

на митническите въпроси предвижда две централизирани бази данни, 

съдържащи информация за движението на контейнерите и стоките, които влизат 

или напускат територията на ЕС, или преминават транзитно през нея; 

 известията за взаимопомощ, публикувани след проведени от OLAF съвместни 

митнически операции, продължиха да бъдат важен източник на информация за 

откриването на нередности при сделки с някои видове стоки; 

 борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия остана основен приоритет 

за ЕС и за държавите членки; 

 Комисията прие план за действие във връзка с ДДС „Към единно пространство 

на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор“, установяващ мерки за справяне 

с неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС и засилване на борбата 

срещу измамите. 

Мерки за борба с измамите, предприети от държавите членки 

Държавите членки докладваха за приемането на 80 основни мерки за защита на 

финансовите интереси на ЕС и борба с измамите. Държавите членки бяха поканени да 

представят доклади за максимум три мерки за борба с измамите. Тези мерки, 

обхващащи цялата верига за борба с измамите, главно се отнасят до средствата, обект 

на споделено управление, и включват следните области: 

 възлагане на обществени поръчки; 

 организирана престъпност и корупция; 

 конфликти на интереси; 

 координационните служби за борба с измамите (АФКОС); 

 определението за „измама“; 

 стратегия за борба с измамите; 

 борба с контрабандата; 

 лица, които подават сигнал за нередности. 

До края на 2016 г. девет държави членки бяха приели национална стратегия за борба с 

измамите. Други две държави членки приеха своята стратегия в началото на 2017 г. 

Обществените поръчки също бяха предмет на много от предприетите мерки, тъй като 

държавите членки трябваше да транспонират директивите от 2014 г. в националното си 

право до април 2016 г. 
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Държавите членки докладваха за приемането на мерки срещу корупцията и 

организираната престъпност, плюс други хоризонтални мерки, насочени срещу 

данъчните убежища, въвеждането на електронни инструменти за наказателно 

производство, провеждането на обучение за борба с измамите и повишаване на 

информираността за измамите. 

Освен това по-голямата част от държавите членки докладваха за броя и естеството на 

мерките, предприети като последващи действия в отговор на препоръките от 2015 г. 

Комисията насърчава всички държави членки да вземат под внимание препоръките от 

тазгодишния доклад по подобен начин. 

Откриване и докладване на нередностите (свързани или несвързани с измами), 

засягащи бюджета на ЕС 

През 2016 г. на Комисията бяха докладвани 19 080 (свързани или несвързани с 

измами) нередности на обща стойност от приблизително 2,97 милиарда евро. Около 

2,43 милиарда евро се отнасят за разходната част на бюджета на ЕС. 

Броят на откритите нередности намаля с 15 % в сравнение с 2015 г., а тяхната 

финансова стойност намаля с 8 %. 

През 2016 г. 1 410 нередности бяха докладвани като измами, засягащи 391 милиона 

евро и обхващащи както разходите, така и приходите.  

Информацията за събраните вземания, финансовите корекции и другите превантивни и 

корективни мерки е предоставена в Годишния доклад за управлението и изпълнението, 

който от 2016 г. включва предишното годишно Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета и Европейската сметна палата относно защитата на 

бюджета на ЕС. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Всяка година в съответствие с член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) Комисията, в сътрудничество с държавите членки, 

представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно мерките, предприети 

в областта на борбата с измамите и всички други незаконни дейности, засягащи 

финансовите интереси на ЕС. 

ЕС и държавите членки споделят отговорността за защитата на финансовите интереси 

на ЕС и борбата с измамите. Органите на държавите членки управляват около 74 % от 

разходите на ЕС и събират традиционните собствени ресурси (ТСР). Комисията 

упражнява надзор и в двете от тези области, определя стандарти и проверява 

спазването. От съществено значение е Комисията и държавите членки да работят в 

тясно сътрудничество, за да се гарантира ефективната защита на финансовите интереси 

на ЕС. Една от основните цели на настоящия доклад е да се прецени това 

сътрудничество през 2016 г. и да се види как то може да бъде подобрено. 

В настоящия доклад се предоставя резюме на мерките, предприети на равнището на ЕС 

и държавите членки през 2016 г. за борба с измамите. Включен е също и анализ на 

основните резултати, постигнати от националните и европейските органи по отношение 

на откриването и докладването за случаи на измами и други нередности, свързани с 

приходите и разходите на ЕС. Системата за докладване допринесе значително за 

защитата на финансовите интереси на ЕС и за борбата с измамите. 

Докладът се придружава от пет работни документа на службите на Комисията
1
. 

2. ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ, МЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА БОРБАТА С 

ИЗМАМИТЕ 

2.1. Политически инициативи на институциите на ЕС 

2.1.1. Предложение за директива относно борбата с измамите, засягащи 

финансовите интереси на ЕС, по наказателноправен ред 

След четири години на преговори през 2016 г. беше постигнато политическо 

споразумение между Съвета, Европейския парламент и Комисията на тристранна среща 

на 30 ноември 2016 г. Така наречената Директива относно ЗФИ се очаква да бъде 

приета през 2017 г. Държавите членки ще имат две години да транспонират 

директивата в националното право. 

Директивата ще укрепи съществуващата нормативна уредба чрез хармонизиране на 

определението за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС (измами, 

корупция, изпиране на пари и присвояване на средства), както и санкциите и 

давностните срокове за такива случаи. Тя включва трансгранични случаи на измама с 

ДДС при обща стойност на вредите най-малко 10 милиона евро. 

                                                 
1 i) „Прилагане на член 325 от държавите членки през 2016 г.;   

ii) Статистическа оценка на нередностите, докладвани през 2016 г. за собствените ресурси, 

природните ресурси, политиката на сближаване и предприсъединителната помощ;   

iii) Последващи действия във връзка с препоръките относно доклада на Комисията относно защитата 

на финансовите интереси на ЕС и борбата с измамите, 2015 г.;   

iv) Система за ранно откриване и отстраняване (EDES) — панел, посочен в член 108 от Финансовия 

регламент;  

v) Годишен преглед, съдържащ информация за резултатите от програмата „Херкулес III“ през 2016 г. 
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Директивата ще замени Конвенцията за защита на финансовите интереси на 

Европейските общности от 1995 г. и нейните протоколи (Конвенцията за ЗФИ)
2
 за тези 

държави членки, които са обвързани от Директивата
3
. 

2.1.2. Предложение за създаването на Европейска прокуратура (EPPO) 

Преговорите по предложението на Комисията за Регламент за създаване на Европейска 

прокуратура продължиха през 2016 г. под нидерландското и словашкото 

председателство. На срещата на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 8 

декември 2016 г. беше разгледан пълният текст на проекта за регламент, обсъждан по 

време на няколко последователни председателства. По-голямата част от държавите 

членки счетоха текста за добра основа за по-нататъшна работа и подкрепиха принципа 

на създаването на Европейската прокуратура (EPPO). 

Преговорите за създаването на Европейската прокуратура (EPPO) чрез засилено 

сътрудничество продължиха през 2017 г. поради липсата на единодушие в Съвета. 

2.1.3. Оценка на Регламент (EО, Eвратом) № 883/2013 

През 2016 г. Комисията продължи оценката на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 883/2013 относно разследванията, провеждани от OLAF. Оценката, изисквана 

съгласно член 19 от Регламента, трябва да се представи на Европейския парламент и на 

Съвета до 2 октомври 2017 г. 

2.1.4. Борба с корупцията в ЕС 

През 2016 г. борбата с корупцията остана приоритет в процеса на икономическо 

управление в рамките на европейския семестър. Няколко държави членки получиха 

препоръки да предприемат действия за подобряване на прозрачността или да повишат 

усилията за борба с корупцията в публичната администрация, съдебната система и 

обществените поръчки.  

 

Комисията продължи своята поредица от работни срещи в рамките на Програмата на 

ЕС за обмен на опит в областта на борбата с корупцията за експерти от държавите 

членки
4
. Три работни срещи бяха проведени през 2016 г. по теми като корупцията в 

обществените поръчки на местно равнище, политически имунитети и корупция в 

частния сектор.  

 

OLAF допринесе със своя опит за няколко европейски и международни форуми за 

борба с корупцията, по-специално EPAC/EACN
5
. Тази мрежа, председателствана до 

ноември 2016 г. от Генералния директор на OLAF, прие „Декларацията от Рига“ от 

ноември 2016 г.
6
, като призовава лицата, които вземат решения на европейско равнище, 

да засилят борбата с корупцията. 

                                                 
2 Акт на Съвета от 26 юли 1995 г. за съставяне на Конвенция за защитата на финансовите интереси на 

Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
3 Всички 28 държави членки с изключение на Дания и Обединеното кралство. 
4  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/experience-sharing-programme_en. 
5 Европейски партньори срещу корупцията (EPAC)/Европейска мрежа от звена за контакт срещу 

корупцията (EACN). 
6 http://www.epac-eacn.org/images/EPAC_EACN_Riga_Declaration_2016_FINAL.pdf. 
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2.1.5. Предложение на Комисията за преразглеждане на Финансовия регламент и 

определени секторни финансови правила (Омнибус) 

През септември 2016 г. Комисията предложи в единен законов акт амбициозно 

преразглеждане на общите финансови правила, придружено от съответните промени в 

секторните финансови правила, посочени в 15 законодателни акта относно 

многогодишните програми
7
. При разработването на по-прости и по-гъвкави финансови 

правила на ЕС Комисията следи да не отслабва доброто финансово управление, което 

остава ключова цел. В предложението също така се засилват правилата за избягването 

на данъци, които да бъдат спазвани от партньорите на ЕС по изпълнението, и се 

разяснява, че задължението да се избягват конфликти на интереси важи в пълна степен 

за всички начини на усвояване на средствата на ЕС (включително на равнището на 

държавите членки). Предложението също така обединява въведените системи за защита 

на бюджета на ЕС от измами и финансови нередности
8
. То опростява финансовите 

правила на ЕС, за да помогне за намаляване на разходите и времето, необходимо за 

използване на средства от ЕС за намаляване на броя на грешките. То следва също така 

да засили въздействието на политиките и техните резултати по места. 

2.1.6. Международно сътрудничество 

С цел по-добро противодействие на измамите в ущърб на бюджета на ЕС отвъд 

границите на ЕС, OLAF също така преговаря за разпоредби за борба с измамите в 

международните споразумения на ЕС, като споразуменията за асоцииране и 

споразуменията за партньорство. През 2016 г. разпоредби за борба с измамите бяха 

включени в Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство ЕС—Армения. 

Преговорите относно разпоредбите за борба с измамите в Споразумението за 

политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба също бяха финализирани, а 

споразумението беше парафирано на 11 март 2016 г. 

С цел укрепване на сътрудничеството в областта на разследването отвъд границите на 

ЕС през 2016 г. OLAF сключи шест споразумения за административно сътрудничество 

с партньорски органи от държави извън ЕС и международни организации
9
. 

2.1.7. Стратегия на Комисията за борба с измамите (СКБИ) 

Комисията обмисля актуализиране на СКБИ, приета на 24 юни 2011 г.
10

 Целта на СКБИ 

е да подобри предотвратяването, разкриването и разследването на измамите и да 

гарантира, че подходящото санкциониране, възстановяване на средства и възпиране 

заемат челно място в дневния ред на Комисията. 

                                                 
7 COM(2016) 605, Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 

№ 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) 

№ 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) 

№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета. 
8 Разширяване на правомощията на Комисията за действие по отношение на Системата за ранно 

откриване и отстраняване при пряко и непряко изпълнение (вж. също раздел 7). 
9 Например с Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и с митническите органи на 

Беларус и Тайван. 
10 COM(2011) 376 окончателен. 
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Стратегията вече е изцяло изпълнена, което означава, че всички действия са 

приключили или са в ход. Акцентът пада върху секторните стратегии и планове за 

действие за борба с измамите в техните конкретни области на политиката. При 

запазване на този подход актуализираната стратегия допълнително ще подчертае 

включването на мерките за борба с измамите в системите за вътрешен контрол на 

Комисията, и по-специално докладването относно прилагането на мерките за борба с 

измамите. Планира се актуализираната СКБИ да включва специална глава относно 

традиционните собствени ресурси (ТСР) като последващо действие от резултатите от 

одита през 2016 г. на Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията относно 

„Изпълнението и координацията на дейностите за борба с измамите в областта на 

традиционните собствени ресурси (ТСР)“. 

Всички служби на Комисията (общо 48) са въвели секторни стратегии за борба с 

измамите (СБИ) за областта на политиката, за която отговарят. Всяка от тези стратегии 

трябва периодично да се актуализира, за да се отразят промените в средата за борба с 

измамите. 

Мрежата за предотвратяване и разкриване на измами на Комисията (FPDNet) одобри 

актуализирана методика за подобни стратегии. Тя се състоеше от по-нататъшно 

интегриране на мерките за борба с измамите в стратегическото програмиране и 

планиране (СПП) и мониторинговия цикъл — от определянето на риска от измами до 

контрола и мониторинга на измамите. По този начин стратегиите за борба с измамите 

представляват неразделна част от управлението на риска от Комисията при запазване 

на специалното внимание, което измамите изискват. 

Шестнадесетте служби на Комисията, които актуализираха своите стратегии през 

2016 г., докладваха, че са използвали актуализираната методика и насоките за 

разработването на стратегиите на генералните дирекции за борба с измамите, 

предоставени от OLAF. 

Пример от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) 

През 2016 г. Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) 

използва актуализираната методика, за да актуализира своята стратегия за борба с 

измамите. Оценката на риска от измами на агенцията сега е включена в годишния 

процес на оценка на риска. Основните рискове от измами, пред които е изправена 

EASME, са плагиатството и двойното финансиране, както и умишлено завишените или 

фалшиви декларации за разходи. Тези рискове и действията за намаляването им се 

наблюдават отблизо в годишния процес за управление на риска. 

EASME предприе мерки за намаляване на рисковете и засили контрола на тези рискове, 

като същевременно спазваше принципа за съответствие на разходите и ползите. Това 

означава, че се прилагат механизми за контрол, основани на риска, и че 

високорисковите проекти се следят по-отблизо. 

За някои рискове (например плагиатството) EASME участва в изпитването на 

инструменти за програмите „Хоризонт 2020“, които се прилагат във всички служби на 

Комисията, занимаващи се активно с научни изследвания. 

Изпълнението на стратегиите за борба с измамите подлежи на редовен мониторинг чрез 

цикъла за преглед на представянето на Комисията. Като се има предвид, че всяка 
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област на политиката има специфични характеристики по отношение на измамите, 

няма универсален подход към дейностите за борба с измамите. Повечето служби на 

Комисията организират дейности за повишаване на осведомеността относно измамите 

като семинари и обучения
11

. 

2.1.8. Изпълнение на програма „Херкулес“ 

Програма „Херкулес III“
12

 (2014—2020 г.) насърчава дейности за борба с измамите, 

корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на 

ЕС. През 2016 г., третата година от неговото изпълнение
13

, бюджет в размер на 

14,5 милиона евро беше предоставен на разположение за: 

 финансиране на действия за укрепване на оперативния и техническия капацитет 

на митническите и полицейските сили в държавите членки, както и ИТ 

подкрепа, обхващаща най-малко 70 % от бюджета на програмата; 

 дейности за обучение и конференции, включително обучение по цифрова 

криминалистика на персонала, нает от правоохранителните агенции в държавите 

членки и държавите партньори, обхващащи приблизително 30 % от бюджета. 

Комисията (OLAF) започна да получава първите доклади, в които се отразяват 

осезаемите резултати от дейностите, извършени от началото на програмата през 2014 г. 

Значителни успехи бяха отчетени по отношение на контрабандните и 

фалшифицираните цигари и тютюневи изделия: бяха извършени конфискации с 

помощта на оборудване и обучение, финансирани по програмата
14

. 

2.2. Мерки, предприети от държавите членки  

2.2.1. Обобщение  

От държавите членки беше поискано да представят доклади за максимум три мерки за 

борба с измамите. Това обобщение предоставя добър преглед на тенденциите и 

приоритетите при мерките за борба с измамите, прилагани от държавите членки, но то 

не е изчерпателно; бяха предприети много повече мерки, които са описани подробно в 

придружаващ документ
15

. 

През 2016 г. държавите членки отчетоха 80 мерки за защита на финансовите интереси 

на ЕС и борбата с измамите за програмния период 2014—2020 г. 

Мерките на държавите членки обхващаха целия цикъл на борбата с измамите, главно в 

областта на споделеното управление, следвани от мерките за обществените поръчки, 

конфликтите на интереси, корупцията, координационните служби за борба с измамите 

(AFCOS)
16

, определението за измами, стратегиите за борба с измамите, организираната 

и финансовата престъпност и лицата, подаващи сигнали за нередности. Що се отнася до 

цикъла на борбата с измамите, повечето от мерките се отнасяха до превенцията, 

следвани от разкриването, разследването и съдебното преследване, възстановяването и 

санкциите. Повечето от тях бяха секторни (73 %), а не общи (27 %). Двадесет от 

секторните мерки засягаха приходите в областта на данъчните измами (60 %) и 

                                                 
11  Вж. COM(2017) 351 final, част 2/2, стр. 79. 
12 Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. 
13 Решение C(2016) 868 на Комисията от 17 февруари 2016 г. 
14 За подробности вж. SWD в бележка под линия 1, точка v). 
15 За подробности вж. SWD в бележка под линия 1, точка i). 
16 Вж. раздел 2.2.1.2. 
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митниците (40 %). Четиридесет и една мерки засягаха разходите, покриващи всички 

области на бюджета. 

2.2.1.1. Национални стратегии за борба с измамите (НСБИ)  

До края на 2016 г. девет държави членки бяха приели национална стратегия за борба с 

измамите и я бяха изпратили на Комисията
17

. Това е повече отколкото през 2015 г. и 

показва решимостта на държавите членки да възприемат стратегически подход за борба 

с измамите и нередностите във вреда на бюджета на ЕС и националните бюджети. 

Комисията приветства тези развития и призовава всички останали държави членки да 

изготвят проекти на такива стратегии. 

2.2.1.2. Координационни служби за борба с измамите (АFCOS) 

Няколко държави членки приеха мерки за подобряване на тези координационни 

служби, включително Дания (с ръководство за борба с измамите на AFCOS), Франция 

(национална стратегия за борба с измамите), Хърватия (управленска методика за 

насърчаване на предотвратяването на измами), Латвия (оперативна стратегия и план за 

действие за периода 2017—2019 г.), Малта (дейности за предотвратяването на измами 

съвместно с други координационни служби AFCOS), Нидерландия (създаване на екип 

за координационни служби AFCOS) и Финландия (стартиране на национална мрежа на 

координационните служби AFCOS). 

2.2.1.3. Обществени поръчки 

Съществуват редица мерки относно обществените поръчки, тъй като държавите членки 

бяха задължени да транспонират Директиви 2014/23
18

, 2014/24/ЕС
19

 и 2014/25/ЕС
20

 в 

националното си право до април 2016 г. Десет държави членки
21

 докладваха за 

предприемането на мерки за хармонизиране на националното си право в областта на 

обществените поръчки с правото на ЕС. Единадесет държави членки тепърва трябва 

изцяло да транспонират трите директиви относно обществените поръчки. 

2.2.1.4. Други 

Белгия, Франция, Литва, Румъния, Словения и Чешката република докладваха за мерки 

срещу корупцията и организираната престъпност през 2016 г. 

Различни други мерки бяха докладвани от следните държави членки: Белгия (мерки 

за данъчните убежища), Испания (подобрено разкриване на измамите), Франция 

(защита на лицата, подаващи сигнали за нередности), Хърватия (обучение за борба с 

измамите), Италия (кампании за инспекции), Литва (електронен инструмент за 

наказателно производство), Унгария (обучение за борба с измамите и засилено 

сътрудничество), Нидерландия (осведоменост за измамите) и Австрия (централен 

регистър на сметките). 

                                                 
17 Деветте държави членки са: България, Хърватия, Чешката република, Франция, Гърция, Унгария, 

Италия, Малта и Словакия. В допълнение на това Латвия и Румъния приеха НСБИ и я изпратиха на 

Европейската комисия през първото тримесечие на 2017 г. Белгия, Нидерландия и Полша 

информираха, че е в ход процедура за изготвяне на НСБИ, докато Австрия и Литва посочиха 

приемането на конкретни стратегически документи. 
18 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1. 
19 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65. 
20 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243. 
21 България, Чешката република, Гърция, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Унгария, Румъния и 

Естония. 
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2.2.2. Изпълнение на препоръките от 2015 г. 

В доклада от 2015 г.
22

 относно защитата на финансовите интереси на ЕС Комисията 

направи редица препоръки към държавите членки относно: 

а) постигане на правилния баланс между улесняването на търговията и защитата на 

финансовите интереси на ЕС; обмен на опит в откриването на измами или 

нередности при освобождаването от митница; тясно взаимно сътрудничество в 

областта на проверките/контрола след митническо оформяне и включване на 

информацията, получена чрез системите CRMS
23

, AFIS
24

 или OWNRES
25

 в 

управлението на риска; 

б) адаптиране на техните стратегии за митнически контрол, като се вземат предвид 

резултатите от доброволните признания; 

в) по-нататъшно подобряване на качеството на информацията относно 

докладването на нередности чрез системата за управление на нередностите 

(IMS); 

г) планиране и насочване на техните одити и контролни дейности въз основа на 

анализ на риска и при използване на ИТ инструменти и използване на 

инструменти като ARACHNE
26

, IMS и инструмента за оценка на риска от 

измами. 

Някои държави членки
27

 съобщиха, че е постигнат баланс между улесняването на 

търговията и защитата на финансовите интереси на ЕС; други
28

 са в процес на 

прилагане на мерки за осигуряване на този баланс. 

Осемнадесет държави членки
29

 препратиха информацията, получена от други държави 

членки или службите на Комисията, на техните компетентни национални органи за 

оценка на риска и анализ. 

Редица държави членки
30

 докладваха, че са взели предвид препоръката на Комисията да 

адаптират своето годишно планиране на персонала и ресурсите, необходими за 

проверка на информацията, получена под формата на доброволни признания. Няколко 

държави членки
31

 докладваха, че са включили тази информация в анализа и 

управлението на риска за свеждане до минимум на риска и използването ѝ за 

последваща проверка след митническо оформяне. 

                                                 
22 COM(2016) 472 final, 14.7.2016 г., стр. 29—31. 
23 Митническа система за управление на риска. 
24 Информационна система за борба с измамите. 
25 База данни за отчитане на нередности при традиционните собствени ресурси. 
26  ARACHNE е ИТ инструмент за измерване на риска за ЕФРР, КФ и ЕСФ, разработен от Европейската 

комисия и предоставен на разположение на националните органи. 
27 Белгия, България, Германия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Унгария, Полша, Румъния, 

Финландия и Швеция. 
28 Дания и Словения. 
29 Чешката република, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Литва, 

Унгария, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция. 
30 Белгия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Унгария, 

Нидерландия, Полша, Словакия и Швеция. 
31 Белгия, Германия, Естония, Испания, Франция, Италия, Кипър, Унгария, Нидерландия, Полша, 

Швеция и Обединеното кралство. 
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Шестте държави членки
32

, на които беше изрично препоръчано да укрепят своите 

системи по отношение на откриването и/или докладването на измамите, представиха 

доклади за постигнатия напредък. Франция и Литва обясниха мерките, които са взели 

за подобряване на докладването на нередности. Испания отбеляза увеличение на 

докладваните нередности благодарение на ефективността на системата за откриването 

им. 

По отношение на използването на анализа на риска и ИТ инструментите (ARACHNE, 

IMS и инструмента за оценка на риска от измами) някои държави членки
33

 докладваха, 

че те използват някои от тези инструменти съвместно с техните собствени 

инструменти, докато други държави членки
34

 докладваха, че те използват основно 

техни собствени алтернативни инструменти. IMS е широко използвана от всички 

държави членки
35

, предоставили информация относно тази препоръка
36

. 

2.3. Резюме на статистическите данни относно откритите нередности и 

измами
37

 

През 2016 г. на Комисията бяха докладвани 19 080 (свързани или несвързани с измами) 

нередности, което беше с 15 % по-малко, отколкото през 2015 г. Те са включвали общо 

приблизително 2,97 милиарда евро, което е с 8 % по-малко спрямо предходната година. 

Откриване на нередност предполага, че са били предприети корективни мерки за 

възстановяване на съответните нередовни финансови суми и че са започнали 

наказателни производства, ако се подозира измама. 

2.3.1. Открити нередности, свързани с измами 

Броят на нередностите, докладвани като измами (който включва случаите на 

подозрения за измами и установени измами), и свързаните с тях суми не може да се 

разглежда в строго съответствие с равнището на измамите, засягащи бюджета на ЕС. 

Нередностите, докладвани като измами, по-скоро показват колко случаи на 

потенциални измами се откриват от държавите членки и органите на ЕС. 

През 2016 г. 1 410 нередности бяха докладвани като измами (т.е. 6 % от всички открити 

и докладвани нередности
38

), засягащи 391 милиона евро (представляващи 13 % от 

всички финансови суми, засегнати от нередности
39

), които включват и разходите, и 

приходите. Между секторите съществуват разлики, както се вижда от таблица 1. 

                                                 
32 Испания, Франция, Литва, Австрия, Финландия и Обединеното кралство. 
33 Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, 

Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Полша, Португалия, 

Румъния, Словения, Словакия и Обединеното кралство. 
34 Ирландия, Малта, Финландия и Швеция. 
35 Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, 

Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, 

Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. 
36 За подробности вж. SWD, бележка под линия 1, точка iii). 
37 За подробен анализ на докладваните нередности вж. SWD, бележка под линия 1, точка ii). 
38 Този показател се описва като честота на измамите (FFL). Вж. раздел 2.3.2 от работен документ на 

службите на Комисията Методология за статистическа оценка на докладваните нередности за 

2015 г. SWD(2016) 237 окончателен. 
39 Този показател се описва като сума на измамите (FAL). Вж. бележка под линия 38. 
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Таблица 1: Нередности, докладвани като измами през 2016 г. 

 

В сравнение с 2015 г. броят на докладваните през 2016 г. нередности, свързани с 

измами, е намалял с 3 %, а финансовото им отражение се е увеличило с 39 %. Като се 

разглеждат последните 5 години (2012—2016 г.), броят на нередностите, докладвани 

като измами се е променил съвсем малко след 2013 г.: той е бил с 14 % по-голям през 

2016 г., отколкото през 2012 г., 4 % под петгодишната средна стойност. Финансовото 

отражение обаче се колебае значително, тъй като засегнатите суми могат да бъдат 

повлияни от отделни случаи, засягащи много големи суми. 

В таблица 1 са показани общите тенденции през последните пет години.  

Има някои малки разлики в годишните изменения между приходите и разходите. 

Бюджетен сектор (разходи)

Брой нередности, 

докладвани като 

измами

Разлика по 

отношение 

на 2015 г.

Засегнати 

суми (в 

милиони 

евро)

Разлика по 

отношение 

на 2015 г.

Като % на 

плащанията

Природни ресурси 413 -3% 61,8 -13% 0,11%

Подкрепа и преки плащания за селскостопанските пазари 128 -29% 12,4 -68% 0,03%

Развитие на селските райони 284 22% 49,4 72% 0,44%

И двете 1 -92% 0,0 -99% n/a

Политика на сближаване и рибарство 407 4% 236,9 -51% 0,48%

ЕСИ фондове — 2014—2020 г. 3 200% 0,9 497% 0,00%

Кохезионен фонд — 2007—2013 г. 390 8% 234,3 -45% n/r

Структурни фондове и Кохезионен фонд преди 2007—2013 г. 4 -60% 0,8 -98% n/r

Рибарство 10 -47% 0,9 -71% 0,10%

Вътрешни работи 0 - 0 - 0,00%

FEAD, ФУМИ 0 - 0,0 - 0,00%

ФВС 0 - 0,0 - 0,00%

Предприсъединителни действия 28 -3% 3,0 -62% 0,19%

Предприсъединителна помощ (2000—2006 г.) 3 -67% 1,8 -70% n/r

Инструмент за предприсъединителна помощ (2007—2013 г.) 25 25% 1,2 -31% n/r

Инструмент за предприсъединителна помощ (2014—2020 г.) - - - - 0,00%

Преки разходи 49 880% 6,3 3025% 0,03%

Общо разходи 897 6% 308,0 -45% 0,21%

Бюджетен сектор (приходи)

Брой нередности, 

докладвани като 

измами

Разлика по 

отношение 

на 2015 г.

Засегнати 

суми

Разлика по 

отношение 

на 2015 г.

Като % от 

брутните 

суми на 

събраните 

ТСР за 

2016 г.

Приходи (традиционни собствени ресурси) 513 -16% 83 6% 0.33%*

ОБЩО 1 410 -3% 391,0 -39% /

* Изчислението включва докладваните прогнозни суми.
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Графика 1: Нередности, докладвани като измами, и свързаните с тях суми, 2012—2016 г. 

 

Разбивката на всички нередности, докладвани като измами през 2016 г., по държави 

членки и бюджетни сектори, е дадена в приложение 1. 

2.3.2. Открити и докладвани нередности, които не са свързани с измами 

През 2016 г. Комисията беше уведомена за 17 670 нередности, които не са докладвани 

като измами (с около 15 % по-малко, отколкото през 2015 г.). Стойностите спаднаха за 

всички сектори, освен преките разходи. Финансовото въздействие беше почти 

непроменено и възлизаше на стойност приблизително 2,58 милиарда евро, както е 

показано в таблица 2. 

В приложение 2 е показана разбивка по държави членки и по бюджетни сектори на 

всички нередности, които не са докладвани като измами през 2016 г. 
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Таблица 2: Нередности, които не са докладвани като измами през 2016 г. 

 

3. ПОЛИТИКИ, МЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ — В ОБЛАСТТА НА 

ПРИХОДИТЕ 

3.1. Мерки от институциите на ЕС за борба с измамите в областта на 

приходите 

3.1.1. Взаимна административна взаимопомощ (ВАВ — Регламент (ЕО) № 515/97) 

3.1.1.1. Законодателни развития 

Регламент (ЕС) 2015/1525
40

 за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97
41

 относно 

взаимопомощта в областта на митническите въпроси предвижда две централизирани 

бази данни, съдържащи информация за движението на контейнерите и стоките, които 

влизат или напускат територията на ЕС, или преминават транзитно през нея. Тези бази 

данни бяха пуснати в действие на 1 септември 2016 г. В допълнение на това следните 

актове бяха приети през 2016 г. за насърчаване на взаимната помощ в митническата 

област: Делегиран Регламент (ЕС) 2016/757
42

, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/345
43

 

и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/346
44

. 

                                                 
40 ОВ L 243, 18.9. 2015 г., стр. 1. 
41 ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1. 
42 ОВ L 126, 14.5.2016 г., стр. 1. 
43 ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 38. 
44 ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 40. 

Бюджетен сектор (разходи)

Брой нередности, 

докладвани като 

измами

Разлика 

по 

отношени

е на 

2015 г.

Засегнати 

суми (в 

милиони 

евро)

Разлика по 

отношение 

на 2015 г.

Като % на 

плащанията

Природни ресурси 3 489 -17% 211,2 -35% 0,39%

Подкрепа и директни плащания за селскостопанските пазари 1056 -15% 74,9 -43% 0,17%

Развитие на селските райони 2409 -16% 134,7 -28% 1,21%

И двете 24 -72% 1,6 -69% n/a

Политика на сближаване и рибарство 8 090 -23% 1 826,2 2% 3,74%

ЕСИ фондове — 2014—2020 г. 111 11000% 6,0 37702% 0,00%

Кохезионен фонд — 2007—2013 г. 7670 -21% 1 785,0 6% n/r

Структурни фондове и Кохезионен фонд преди 2007—2013 г. 50 -92% 8,0 -91% n/r

Рибарство 259 42% 27,2 40% 2,89%

Вътрешни работи 4 - 0,7 - 0,00%

FEAD, ФУМИ 3 - 0,5 - 0,00%

ФВС 1 - 0,2 - 0,00%

Предприсъединителни действия 92 -6% 7,6 45% 0,49%

Предприсъединителна помощ (2000—2006 г.) 5 -29% 0,3 -75% n/r

Инструмент за предприсъединителна помощ (2007—2013 г.) 86 -5% 7,1 75% n/r

Инструмент за предприсъединителна помощ (2014—2020 г.) 1 - 0,2 - 0,00%

Преки разходи 1861 16% 78,0 -30% 0,42%

Общо разходи 13 536 -17% 2 123,7 -5% 1,48%

Бюджетен сектор (приходи)

Брой нередности, 

докладвани като 

измами

Разлика 

по 

отношени

е на 

2015 г.

Засегнати 

суми

Разлика по 

отношение 

на 2015 г.

Като % от 

брутните 

суми на 

събраните 

ТСР за 

2016 г.

Приходи (традиционни собствени ресурси) 4 134 -8% 454 30% 1.81%*

ОБЩО 17 670 -15% 2 577,7 0% /

* Изчислението включва докладваните прогнозни суми.
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3.1.1.2. Прилагане на член 43б от Регламент 515/97 

С Регламент (ЕС) 2015/1525 се въведе нов член (43б), в който от Комисията се изисква 

да направи оценка на необходимостта от разширяване на директорията за съобщения за 

статуса на контейнерите (ССК)
45

 и директорията за внос, износ и транзит (ВИТ)
46

 за 

експортиране на данни, които не са ограничени до акцизните стоки. От Комисията 

също така се изисква да направи оценка на възможността за разширяване на 

транспортната директория за включване на данни за вноса, износа и транзита на стоки 

по земя и въздух. 

Като се има предвид, че тези директории бяха пуснати едва на 1 септември 2016 г., би 

било преждевременно към тях да се включват други категории данни на този етап. 

Въпреки това понастоящем Комисията извършва оценките, като акцентира по-

специално върху добавената стойност на допълнителните данни за износа. В този 

контекст са в ход вътрешни консултации и консултации с органите на държавите 

членки
47

. Що се отнася до възможността за разширяване на транспортната директория 

за включване на други транспортни средства, в Регламент (ЕО) № 515/97 вече е 

предоставено правното основание за получаване на данни. Акцентът понастоящем е 

върху установяване на източниците на допълнителни данни, като евентуално се 

използват данните, събрани по проекта „Система за контрол на вноса (ICS) II“. 

Комисията ще представи заключенията си в следващия доклад за ЗФИ. 

3.1.1.3. Информационна система за борба с измамите (AFIS) 

Информационната система за борба с измамите (AFIS) обединява под една шапка 

приложения за борбата с измамите, управлявани от OLAF, като използва обща 

техническа инфраструктура. Тя е важен ИТ инструмент за много администрации и 

други ползватели, участващи в защитата на финансовите интереси на ЕС. AFIS също 

така позволява значителни икономии от мащаба и полезни взаимодействия в 

развитието, поддръжката и експлоатацията на такъв широк и разнообразен набор от ИТ 

услуги и инструменти, насочени към: 

 своевременен и сигурен обмен на свързана с измами информация между 

компетентните национални администрации и администрации на ЕС; 

 съхранението и анализа на съответните данни. 

AFIS обхваща две основни области: 

 взаимопомощ по митнически въпроси; 

 управление на нередностите. 

До края на 2016 г. в AFIS са регистрирани 8 700 крайни потребители от името на 

повече от 1800 компетентни служби в държавите членки, държави партньори извън ЕС, 

международни организации, служби на Комисията и други органи на ЕС. През 2016 г. 

потребителите на AFIS са обменили 16 900 електронни съобщения. Общо 13 800 случая 

бяха на разположение в базите данни и модулите за взаимопомощ на AFIS. 

                                                 
45 Вж. раздел 3.1.1.3. 
46 Директорията за ССК съдържа информация за физическото движение на всеки контейнер, внесен 

чрез мореплавателни съдове в ЕС, и за изнесени контейнери, съдържащи акцизни стоки. Тази 

информация, под формата на ССК, се изпраща от превозвачите директно на OLAF. 
47 Резултатите ще бъдат обсъдени по време на срещата на експертната група за взаимопомощ по 

митнически въпроси, която ще се проведе на 29—30 юни 2017 г. 
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В Системата за управление на нередностите (IMS), управлявана в рамките на 

платформата AFIS, са получени 43 600 нови съобщения относно нередности от 

държавите членки и държавите кандидатки. 

Две нови системи за информационни технологии, предвидени в изменения Регламент 

(ЕО) № 515/97, бяха пуснати в действие: 

 директорията „Съобщения за статуса на контейнерите (ССК)“; 

 директорията за внос, износ и транзит (ВИТ). 

В Информационната система за борба с измамите (AFIS) са получени 182 милиона ССК 

през 2016 г. Директорията за ВИТ съдържа данни от декларации за вноса и транзита на 

стоки, както и за износа на акцизни стоки. 

Бяха обработени около 2 милиона декларации за износ и съответните съобщения. 

Информационната система за борба с измамите при движението на стоки в режим 

транзит (ATIS) е получила информация относно 6,7 милиона нови транзитни пратки. Те 

са предоставени на разположение и в директорията за ВИТ. 

AFIS беше използвана за сигурен достъп и обмен на информация в единадесет 

съвместни митнически операции (вж. следващия раздел). 

3.1.1.4. Съвместни митнически операции (СМО) 

СМО са кратки, координирани и целеви операции, осъществявани от митническите 

органи за борба с незаконния трансграничен трафик на стоки. 

OLAF си сътрудничеше и координираше действията си с държавите членки в 12 СМО и 

други оперативни действия. Една СМО беше организирана от Световната митническа 

организация с разузнавателна подкрепа от страна на OLAF. Четири СМО бяха 

организирани в сътрудничество с четири държави членки и финансирани от OLAF. 

За да улесни координацията в съвместни митнически операции с голям брой участници, 

OLAF: 

 предоставяше разузнавателни данни, техническа и/или финансова подкрепа; 

 осигуряваше сигурния достъп и обмен на информация чрез AFIS; 

 предостави своя постоянен център за оперативна координация на разположение 

на участващите органи. 

От 12-те СМО и другите действия, се открояват следните: 

Съвместна митническа операция „Magnum“ беше насочена към контрабандата на 

тютюневи изделия, вкарвани със сухопътен транспорт на територията на ЕС през 

източната граница на ЕС. Тази операция беше координирана от естонската митническа 

администрация и OLAF с участието на пет държави членки. Около 11 милиона цигари 

бяха конфискувани по време на операцията. 

Съвместната митническа операция „Warehouse III“ беше насочена към 

контрабандата и свалянето на акцизни стоки (тютюневи изделия, минерално 

масло/горива и някои алкохолни напитки) от режими на отложено плащане на мита и 

данъци. Тази операция беше координирана от финландската митническа 
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администрация и OLAF с участието на всички държави членки и с подкрепата на 

Европол. Резултатите от тази операция все още са в процес на оценяване. 

Съвместната митническа операция „Orion“ беше насочена към стоки с произход от 

държави извън ЕС и пуснати в свободно обращение чрез митническа процедура 42
48

. Тя 

беше координирана от гръцката митническа администрация и OLAF с участието на 

митническите органи на 23 държави членки в тясно сътрудничество с данъчните 

органи. Европол подкрепи операцията. Тази СМО позволи на митниците да разкрият 

няколко случая на занижена оценка и неправилна класификация на стоки при внос, 

както и поредица от липсващи търговци, които „изчезнаха“, за да избегнат митни 

сборове и ДДС. 

Съвместната митническа операция „Wafers“ беше насочена към фалшиви 

полупроводници, внасяни в ЕС от Азия по пощата/с експресни куриерски служби. 

Резултатите от тази операция все още са в процес на оценяване. Тя беше координирана 

от нидерландските митници и OLAF с участието на 12 държави членки и подкрепата на 

Европол, в тясно сътрудничество с представители на индустрията. 

Операции Kerguelen, Kiribati, Killick, Kheops и Pascal — Тези регионални операции 

за морско наблюдение, координирани от френските митници, бяха насочени към 

разкриване на незаконния трафик на чувствителни стоки по море, в Атлантическия 

океан и Средиземно море. Операциите доведоха до конфискации на повече от 8 тона 

канабис смола и 400 kg кокаин, както и до арестуването на 17 души. 

Съвместното действие „Hansa“, ръководено от митническите служби на Обединеното 

кралство в сътрудничество с Европол и с подкрепата на OLAF, беше насочено към 

вътрешното движение на незаконни акцизни стоки, главно цигари. Окончателната 

оценка все още се извършва. 

Операция „Octopus“, организирана от френските митнически служби в 

сътрудничество с OLAF, беше насочена към измамите с приходи съгласно митническа 

процедура 42, и помогна да се разкрият различни дружества, извършващи измами, и 

големи суми от избегнати мита и ДДС. В резултат на засиления контрол бяха 

конфискувани повече от 6 000 фалшификата. 

Операция „Грифон II“, организирана от Световната митническа организация с 

участието на OLAF, беше насочена към незаконната търговия с тютюн. Операцията 

доведе до конфискацията на 729 милиона цигари, 287 000 пури и 250 тона други 

тютюневи изделия, както и компоненти за машини, използвани за производството на 

цигари, големи суми в брой и повече от 12 милиона акцизни марки. 

3.1.2. Разпоредби за взаимопомощ и борба с измамите в международните 

споразумения 

В контекста на член 19 от Регламент (ЕО) 515/97 списъкът с действащите споразумения 

за взаимна административна помощ
49

, предоставящи правното основание за обмена на 

                                                 
48 Митническа процедура 42 предвижда несъюзни стоки да бъдат пускани в свободно обръщение в 

държава — членка на ЕС, освободени от ДДС върху вноса, при условие че стоките бъдат 

транспортирани до друга държава членка по вътреобщностна сделка. 
49 Понастоящем действат повече от 70 споразумения, включително с основните търговски партньори 

на ЕС, като например САЩ, Китай и Япония. 
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информация с трети страни относно измами и нередности, беше разширен така, че да 

включва следните партньори през 2016 г.: Казахстан, Кот д'Ивоар, Гана и Косово*. В 

допълнение на това бяха финализирани преговорите с Армения за актуализиране на 

предишното споразумение. При преговорите с Меркосур (Аржентина, Бразилия, 

Парагвай и Уругвай) беше постигнат значителен напредък. 

ЕС също така отбеляза напредък в продължаващите преговори за включването на 

клауза за борба с измамите в споразуменията за свободна търговия с Япония, САЩ, 

Мексико, Меркосур и Тунис. 

3.1.3. Борба с незаконната търговия с тютюневи изделия 

Комисията прави преглед на предварителните резултати от своето Съобщение от 

2013 г. „Засилване на борбата с контрабандата на цигари и други форми на незаконна 

търговия с тютюневи изделия — всеобхватна стратегия на ЕС“
50

, което беше 

придружено от подробен план за действие. През май 2017 г.беше публикуван доклад за 

напредъка, в който се предоставя общ преглед на основните инициативи, предприети 

оттогава насам, анализ на незаконния пазар на тютюневи изделия и предложения за по-

нататъшен размисъл и действие
51

. 

3.1.4. Борба срещу измамите с ДДС 

На 7 април 2016 г. Комисията прие план за действие Към единно пространство на ЕС 

по отношение на ДДС — Време за избор
52

. В него бяха определени 20 мерки за 

справяне с разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС и 

борба с измамите
53

 и беше предложено да се обърне внимание на текущата експозиция 

на временната система за ДДС към така наречената вътреобщностна измама с липсващ 

търговец чрез създаване на окончателна система за ДДС въз основа на принципа на 

приемащата държава и прилагане на по-спешни мерки за справяне с разликата между 

потенциалните и реално събраните приходи от ДДС. 

В доклада относно разликата между потенциалните и реално събраните приходи от 

ДДС
54

, публикуван през 2016 г., беше разкрито наличието на разлика между 

потенциалните и реално събраните приходи от ДДС в размер на 159,5 милиарда евро. 

Експертна група беше създадена в рамките на програма „Фискалис“, за да позволи на 

държавите членки да обменят добри практики при измерването на измамите с 

разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС  

На 21 декември 2016 г. Комисията прие предложение за Директива на Съвета, в което 

се позволява временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване
55

 

(GRCM), ако определен брой държави членки поискат това. 

                                                                                                                                                         

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 

на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на 

независимост от страна на Косово. 
50 COM(2013) 324 окончателен. 
51 COM(2017) 235 окончателен. 
52 COM(2016) 148 окончателен. 
53 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en 
54 TAXUD/2015/CC/131,https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-

report_final.pdf. 
55 Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО, COM(2016) 811 final. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-report_final.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09_vat-gap-report_final.pdf
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Държавите членки и Комисията продължиха обсъждането си относно новите начини за 

засилване на дейностите на мрежата Eurofisc, за да могат схемите за измами да се 

разкриват по-ефективно. 

Преговорите по споразумение с ЕС за административно сътрудничество и помощ за 

възстановяване на ДДС с Норвегия бяха приключени и споразумението предстои да 

бъде подписано през 2017 г. 

3.2. Мерки на държавите членки за борба с измамите в областта на приходите  

Повечето държави членки докладваха за мерки за борба с митническите измами. Дания 

и Франция докладваха за национален анализ на риска; Италия и Португалия докладваха 

за национална митническа оценка на риска, докато Австрия и Словения докладваха за 

национална стратегия за митнически контрол. Мерки за борба с организираната и 

финансовата престъпност и за борба с контрабандата бяха докладвани от България, 

Гърция и Финландия. Мерки за борба с укриването на данъци и измамите с ДДС бяха 

докладвани от България, Чешката република, Ирландия, Литва, Латвия и Полша. 

3.3. Статистически данни относно откритите нередности и измами в областта 

на приходите  

3.3.1. Открити нередности, свързани с измами56 

Броят на нередностите, докладвани като измами за 2016 г., възлиза на 513 (FFL
57

 е 

11 %). Това е с 32 % по-ниско от петгодишната средна стойност (749 нередности за 

периода 2012—2016 г.). Установената и изчислена засегната сума на ТСР (83 милиона 

евро, FAL
58

 е 15 %) през 2016 г. е с 30 % по-ниска от петгодишната средна стойност 

(119 милиона евро).  

Проверките от службите за борба с измамите и митническия контрол, извършени по 

време на освобождаването на стоки от митницата, бяха също толкова успешни методи 

за разкриване на случаи, свързани с измами. По отношение на сумите, проверките от 

службите за борба с измамите бяха най-плодотворни. 

Случаи на занижена оценка, установени в Обединеното кралство, засягащи приходи от 

ТСР 

При проверката на ТСР от страна на службите на Комисията през ноември 2016 г. в 

Обединеното Кралство бяха установени значителни слабости в управлението и 

контрола на вноса на текстилни изделия и обувки със занижени оценки.  

OLAF също приключи разследване през март 2017 г. във връзка със занижената оценка 

на текстилни изделия и обувки, внесени в Обединеното кралство от Китайската 

народна република. Тя установи, че подходящи мерки не са били предприети, за да не 

се позволи на вноса на текстилни изделия и обувки със систематично занижена оценка 

от Китай да влиза в ЕС през Обединеното кралство. Това доведе до значителни загуби 

за бюджета на ЕС между 2013 и 2016 г. 

                                                 
56 Информация относно възстановяването на сумите от ТСР, засегнати от измами и нередности, е 

предоставена в SWD, бележка под линия 1, точка ii). 
57 Вж. бележка под линия 38. 
58 Вж. бележка под линия 39. 
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Тези елементи накараха генералния директор на ГД „Бюджет“ да включи резерв в 

годишния доклад за дейността през 2016 г. за неточности в сумите от ТСР, прехвърлени 

в бюджета на ЕС от Обединеното кралство след 2013 г. 

Комисията извършва последващи действия съвместно с Обединеното кралство въз 

основа на констатациите от своя одит и докладите на OLAF. В случай че Обединеното 

кралство не предприеме подходящи корективни действия, Комисията ще предприеме 

всички подходящи мерки за защита на финансовите интереси на Съюза, включително, 

когато е целесъобразно, правните действия, предвидени от Договорите. 

3.3.2. Открити и докладвани нередности, които не са свързани с измами 

Броят на нередностите, които не са докладвани като измами, беше 4134, което е с 9 % 

по-малко от средния брой за петгодишния период (4532 за периода 2012—2016 г.). 

Установената и изчислена сума на засегнатите ТСР беше 454 милиона евро, което е с 

28 % по-високо от петгодишната средна стойност (355 милиона евро). 

Въпреки че общият брой на случаите, свързани или несвързани с измами, е намалял от 

5 514 случая през 2015 г. до 4 647 през 2016 г. (намаление с 16 %), съответните общи 

суми на ТСР са се увеличили от 445 милиона евро на 537 милиона евро (увеличение с 

21 %). 

Нередностите, които не са свързани с измами, са били основно откривани чрез 

проверки след митническото оформяне. 

През 2016 г. слънчевите панели бяха стоките, най-силно засегнати от измами и 

нередности в парично изражение. В много случаи нередностите, свързани със слънчеви 

панели, бяха открити след известие за взаимопомощ, издадено от OLAF. Това 

подчертава значението на разследванията, провеждани от OLAF за откриване на 

нередности. 

3.3.3. Резултати на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
59

 

OLAF започна 40 разследвания по подозрения за избягване на вносни мита. Тя 

приключи 30 разследвания и отправи 71 финансови препоръки към националните 

митнически органи на държавите от ЕС за възстановяването на неплатени мита на 

стойност 103,7 милиона евро. Осем препоръки за съдебни действия бяха изпратени до 

националните съдебни органи на държави от ЕС.  

4. СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ, МЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА БОРБАТА С 

ИЗМАМИТЕ — В ОБЛАСТТА НА РАЗХОДИТЕ 

4.1. Селско стопанство — Секторни политики, мерки и резултати в областта 

на борбата с измамите 

4.1.1. Селско стопанство — Мерки за борба с измамите от страна на държавите 

членки 

Седем държави членки докладваха за предприемането на мерки за борба с измамите, 

специфични за земеделските фондове, както следва: Германия организира обучение за 

борба с измамите, Гърция прие мерки за предотвратяване на измами, Люксембург се 

съсредоточи върху откриването на измами в селското стопанство, Полша извърши 

                                                 
59 https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2016_en.pdf 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2016_en.pdf
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анализ на риска от измами за селското стопанство, Словения въведе компютъризирана 

счетоводна система, Словакия въведе нови вътрешни процедури и контролни списъци, 

а Обединеното кралство приложи секторни стратегии за борба с измамите. 

4.1.2. Селско стопанство — статистически данни относно откритите 

нередности и измами 

Общата селскостопанска политика (ОСП) се финансира чрез два фонда, Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ — около 80 % от бюджета на ОСП) и 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР — останалите 

20 %), които функционират по различен начин. ЕФГЗ следва годишна програма за 

изпълнение, докато ЕЗФРСР финансира многогодишни програми. ЕФГЗ е разделен на 

две основни области: преки плащания на земеделските стопани и мерки за подкрепа на 

пазара. 

Тенденцията през последните пет години на нередности, открити и докладвани от 

държавите членки на Комисията, отразява тези различия, като ЕФГЗ показва плавна 

крива, а ЕЗФРСР отразява многогодишния цикъл. Моделът на нередностите, 

констатирани от държавите членки, потвърждава по-високия присъщ риск на 

инвестициите по ЕЗФРСР. Въпреки това откритите нередности, свързани с мерки за 

подкрепа на пазара, също показват, че в тази област може да се направи повече. 

4.1.2.1. Открити нередности, свързани с измами 

От нередностите, отчетени като измами от държавите членки през последните пет 

години, 60 % се отнасят за ЕЗФРСР, а 40 % — за ЕФГЗ. FFL е 12,5 %
60

, докато FAL е 

24 %
61

. 

За ЕЗФРСР най-често откриваният начин на действие е използването на фалшиви или 

фалшифицирани разходооправдателни документи. Въпреки това през последните две 

години се увеличават нарушенията от типа „етика и почтеност“ (категория, която 

включва случаи на „корупция“ и „конфликт на интереси“). Те се откриваха често през 

2016 г. и могат да бъдат свързани с децентрализираната управленска структура на 

много програми по ЕЗФРСР. От друга страна, фактът, че толкова много случаи биват 

откривани и докладвани също така предполага, че държавите членки обръщат все по-

голямо внимание на тези въпроси. 

Нередностите, свързани с измами в ЕЗФРСР, през последните пет години 

представляват около 0,5 % от плащанията. 

За ЕФГЗ през последните 5 години нередностите, свързани с измами, представляват по-

малък процент от бюджетните задължения, отколкото за ЕЗФРСР. Въздействието върху 

директните плащания е 0,03 %. 

Ситуацията обаче е различна при пазарните мерки (които представляват едва 7 % от 

задълженията по ЕФГЗ): въздействието върху плащанията е 1,1 %. Основните 

съответни мерки са: „Плодове и зеленчуци“, „Продукти от лозаро-винарския сектор“ и 

„Свинско месо, яйца и птиче месо, пчеларство и други животински продукти“. 

Докладваните финансови суми главно отразяват значителните финансови корекции, 

наложени от Комисията на държавите членки след нейни собствени одити. 

                                                 
60 Вж. бележка под линия 38. 
61 Вж. бележка под линия 39. 
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Националните органи трябва да възстановят неправомерно изплатените суми от 

бенефициерите. Това показва, че благодарение на одитите на Комисията цялостната 

система работи правилно, но и че държавите членки биха могли да направят повече за 

гарантиране на редовността и законността на разходите в тази област. 

Най-често откриваният начин на действие за ЕФГЗ са „фалшиви или фалшифицирани: 

декларации, разходооправдателни документи, молби за помощ“ и „деклариране на 

фиктивни продукти, видове и/или земя“, в съответствие с предишните години. 

4.1.2.2. Открити и докладвани нередности, които не са свързани с измами 

Тенденциите при нередностите, които не са свързани с измами, са описаните в раздел 

4.1.2. 

При разходите по ЕФГЗ отново има значителна разлика между директните плащания и 

пазарните мерки. Докато за първите въздействието върху плащанията през последните 

пет години е 0,07 %, за последните е 1,5 %. За ЕЗФРСР въздействието върху 

плащанията за периода 2012—2016 г. на нередностите, свързани с измами, е 2,1 %. 

4.1.2.3. Резултати на Европейската служба за борба с измамите 

Финансовите препоръки от OLAF през последните пет години се запазват на ниво от 

около 60 милиона евро годишно.  

4.2. Политиката на сближаване и рибарството — Секторни политики, мерки и 

резултати в областта на борбата с измамите 

4.2.1. Политиката на сближаване и рибарството — Мерки за борба с измамите 

от държавите членки 

По-голямата част от държавите членки докладваха за приемането на мерки в тази 

област: 

Белгия — за конфликти на интереси, България — за администрирането на нередностите 

и ARACHNE, Дания — за управлението на предполагаеми случаи на измама, Германия 

— за системи за управление и контрол на Европейския социален фонд, както и 

самостоятелна оценка на рисковете от измами в Европейския фонд за регионално 

развитие, Ирландия — за мерките за борба с измамите, специфични за ЕФРР, 

Финландия — за тяхната информационна система за бенефициери, Хърватия — за 

управлението на нередностите, Италия — за предотвратяването на измами в областта 

на рибарството, Кипър — за инструмента за самостоятелна оценка на риска от измами, 

Люксембург — за ARACHNE и инструмента за самостоятелна оценка на риска от 

измами, Малта — за докладването на нередности, Нидерландия и Обединеното 

кралство — за ARACHNE, Австрия за процедурата за проверка, Полша — за ИТ 

инструментите при обществените поръчки, Словения — за компютъризираната 

счетоводна система, Финландия — за обучението за борба с измамите и Швеция — за 

анализ на риска от икономически престъпления.  

4.2.2. Политиката на сближаване и рибарството — Статистически данни за 

откритите нередности и измами 

В сравнение с другите бюджетни сектори анализът на политиката на сближаване 

предполага по-високо ниво на сложност, тъй като получената информация 
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(докладваните нередности) се отнася за различни програмни периоди, уреждани с 

различни групи правила. 

Освен това програмните цикли са многогодишни и това сериозно влияе на основните 

тенденции. Предвид сходството в управлението на фондовете, политиката в областта на 

рибарството и политиката на сближаване се анализират заедно. 

През 2016 г. бяха открити и докладвани 8 497 нередности (с 22 % по-малко спрямо 

2015 г.
62

, но с 25 % повече от средното за последните пет години). Те се отнасят за 

четири различни програмни периода, като най-големият дял се отнася за периода 

2007—2013 г. (97 %) и едва 115 са от програмния период 2014—2020 г. Финансовите 

суми, засегнати от нередности през 2016 г., достигнаха размер от 2,06 милиарда евро, 

като останаха относително стабилни (с 5 % по-малко спрямо 2015 г. и с 8 % повече от 

средната стойност за последните пет години). 

Не са били установени големи промени в тенденциите в сравнение с предишните 

години по отношение на видовете констатирани нередности и ефективността на 

откриването и докладването. 

4.2.2.1. Открити нередности, свързани с измами 

През 2015 г. бяха открити и докладвани 407 нередности, свързани с измами, което е с 

4 % повече, отколкото през 2015 г., но при все това е със 17 % повече от средното за 

последните пет години. 

По-голямата част от докладваните нередности бяха за периода 2007—2013 г. и поради 

това тазгодишният анализ беше съсредоточен върху целия програмен цикъл
63

. За целия 

период 1 750 нередности, свързани с измами, бяха открити и докладвани от 

националните органи на стойност 1,48 милиарда евро, с процент на разкриване на 

измамите от 0,42 %. 

Процентът на разкриване е по-висок за програмите, допринасящи за цел „сближаване“. 

За програмите по Европейско териториално сътрудничество (ETC) обаче процентът на 

разкриване е извънредно нисък (0,1 %). 

Приоритетните области с най-високи показатели за измами са: „Туризъм“, „Научни 

изследвания и технологично развитие (R&TD)“, „Транспорт“, „Инвестиции в 

социалната инфраструктура“ и „Техническа помощ в областта на рибарството“. 

4.2.2.2. Открити и докладвани нередности, които не са свързани с измами 

През 2015 г. бяха открити и докладвани 8 090 нередности, които не са свързани с 

измами, което е с почти 23 % по-малко, отколкото през 2015 г., но с 26 % повече от 

средното за последните пет години. 

През програмния период 2007—2013 г. бяха открити и докладвани 35 360 нередности, 

които не са свързани с измами, на стойност почти 7,3 милиарда евро, с процент на 

                                                 
62 2015 г. беше необичайна година: вж. раздели 5.1 и 5.3.2 на Доклада на Комисията до Европейския 

парламент и Съвета — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Годишен доклад 

за 2015 г. относно борбата с измамите, (COM(2016) 472 final), http://ec.europa.eu/anti-

fraud/sites/antifraud/files/pifreport_2015_en.pdf. 
63  Приключването на програмния период започна в края на март 2017 г. 

http://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pifreport_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pifreport_2015_en.pdf
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разкриване на нередностите от 2,1 %. Приоритетните области с най-високи показатели 

са същите като за нередностите, свързани с измами. 

4.2.2.3. Резултати на Европейската служба за борба с измамите 

Основната част на финансовите препоръки на OLAF се отнася за политиката на 

сближаване. OLAF препоръча възстановяване на 353 милиона евро.  

4.3. Непряко управление (предприсъединителен период) — Секторни 

политики, мерки и резултати в областта на борбата с измамите 

4.3.1. Непряко управление (предприсъединителен период) — Статистически 

данни за откритите нередности и измами 

Анализът на нередностите, свързани с непряко управление, акцентира върху 

предприсъединителните инструменти. 

Докладваните нередности все още се отнасят за два основни периода. Програмите по 

предприсъединителна помощ за периода 2000—2006 г. (ППП), насочени към 

подготовка на вълните от присъединявания от 2004 и 2007 г., и Инструментите за 

предприсъединителна помощ 2007—2013 г. (ИПП), използвани в Европейската 

политика за съседство, които засягат главно балканските държави и Турция. 

Като цяло отчетените нередности бяха непроменени спрямо 2015 г., докато 

петгодишната тенденция (2012—2016 г.) показва устойчив спад, поради поетапното 

прекратяване на инициативи, свързани с последните вълни на разширяване. През 

2016 г. само осем нередности, засягащи 2 милиона евро, бяха докладвани по отношение 

на ППП (спрямо 15 през 2015 г.); 111 нередности, засягащи 8,3 милиона евро, бяха 

докладвани по отношение на ППП (спрямо 109 през 2015 г.). 

По отношение на ППП бяха открити и докладвани само три нередности, свързани с 

измами, на стойност 1,8 милиона евро. По отношение на ИПП броят на установените 

нередности, свързани с измами, се е увеличил до 25 (от 21 през 2015 г.), засягащи 

1,2 милиона евро. 

Основната засегната област все още е развитието на селските райони. 

4.3.2. Резултати на Европейската служба за борба с измамите 

Като резултат от своите разследвания в тези области, OLAF препоръча на Комисията да 

възстанови 7,1 милиона евро. 

4.4. Пряко управление — Секторни политики, мерки и резултати в областта 

на борбата с измамите 

4.4.1. Пряко управление — статистически данни относно откритите нередности 

и измами 

Статистическите данни относно прякото управление се основат на разпореждания за 

възстановяване на средства, издадени от службите на Комисията, които се записват в 

системата на Комисията за счетоводство на принципа на текущото начисляване, ABAC. 
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4.4.1.1. Открити нередности, свързани с измами 

През 2016 г. ABAC отчете 49 позиции за възстановяване, класифицирани като 

измами
64

, които възлизаха на 6,25 милиона евро. Сравнявайки тази стойност с общата 

сума на реално изплатените средства, коефициентът на разкриване на измамите е 

0,03 % — ниво, което остана стабилно през последните пет години. 

4.4.1.2. Открити и докладвани нередности, които не са свързани с измами 

По отношение на нередностите, които не са свързани с измами, през 2016 г. бяха 

отчетени 1861 позиции за възстановяване, възлизащи общо на 78 милиона евро. За 

период от пет години процентът на разкриване на нередностите остана постоянен, 

около 0,5 %. 

4.4.1.3. Резултати на Европейската служба за борба с измамите 

След разследванията в тези области OLAF препоръча на Комисията да възстанови 

22,3 милиона евро. 

5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА И ДРУГИ ПРЕВАНТИВНИ И КОРЕКТИВНИ МЕРКИ 

Подробна информация за събраните вземания, финансовите корекции и другите 

превантивни и корективни мерки (прекъсване и спиране на плащанията) се публикува в 

Годишния доклад за управлението и изпълнението, който от 2016 г. включва 

предишното годишно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 

Европейската сметна палата относно защитата на бюджета на ЕС
65

. 

6. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ 

Срещата през 2016 г. на Експертния комитет за координиране на предотвратяването на 

измамите (COCOLAF), на която бяха събрани заедно експерти от държавите членки, 

предостави възможност да се обсъдят основните развития в борбата срещу измамите и 

подготовката на доклада, изискван съгласно член 325 от ДФЕС, озаглавен „Защита на 

финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите 2015 г.“. 

Подгрупите на COCOLAF се срещнаха през 2016 г., за да: 

 подготвят документа с насоки относно докладването на нередности и 

пускането на новата Система за управление на нередностите (IMS); 

 изготвят документи за предотвратяването на измами; 

 споделят медийни стратегии; 

 започнат комуникационни дейности за предотвратяване и възпиране на 

измамите. 

Два документа с насоки бяха изготвени в подгрупите: 

 Подгрупа за докладване и анализ: Наръчник относно изискването за 

докладване на нередностите
66

, който предоставя насоки относно общите 

аспекти на докладване от страна на държавите членки за нередности във 

                                                 
64 Посочени в системата като „съобщени на OLAF“ случаи. 
65 AMPR е част от интегрирания в бюджета на ЕС пакет за финансова отчетност, COM(2017) 351 final. 
66 Този документ все още предстои да бъде финализиран и официално приет. 
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връзка с разходването на бюджета на ЕС като част от споделеното 

управление за програмния период 2014—2020 г. 

 Подгрупа за предотвратяване на измами: „Общи насоки за национални 

стратегии за борба с измамите за държавите членки, които изготвят своите 

национални стратегии“. Документът е преработена и разширена версия на 

насоките от 2014 г.: това е по-изчерпателен документ, обхващащ всички 

разходи за споделено управление, и включва конкретни примери за най-

добри практики на държавите членки. 

И двата документа бяха разработени чрез подход на сътрудничество с експерти на 

държавите членки, координиран от OLAF. 

Срещата на третата група на AFCOS се състоя на 27 октомври 2016 г. и представляваше 

възможност за координационните служби да обсъдят ключовите фактори за успешното 

сътрудничество с OLAF в областта на разследването. OLAF представи няколко 

развития в различни области на политиката, например оценката на Регламент 883/2013 

и Европейската прокуратура (EPPO). 

В допълнение на това подгрупата на Комуникационната мрежа на OLAF за борба с 

измамите проведе среща през 2016 г., за да обсъди ролята на разследващата 

журналистика в борбата срещу измамите в целия ЕС, да сподели опит по проект на 

„Transparency International“ за борба с корупцията и да участва в практическа сесия за 

това как да се разработи успешна комуникационна стратегия, наред с другите дейности. 

Работната група на Съвета „Борба с измамите“ (GAF) обмени мнения с Комисията по 

въпросите на борбата с измамите. През 2016 г. се проведоха четири срещи на работната 

група „Борба с измамите“: три под нидерландското председателство и една под 

словашкото председателство. 

7. СИСТЕМА ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ (EDES) 

Системата за ранно откриване и отстраняване (EDES), която цели подсилване на 

защитата на финансовите интереси на ЕС, беше въведена с преразглеждането през 

2015 г. на Финансовия регламент
67

 и влезе в сила на 1 януари 2016 г.
68

 Системата за 

ранно откриване и отстраняване (EDES) гарантира: 

 ранното откриване на икономически оператори, които представляват риск за 

финансовите интереси на ЕС; 

 изключването на ненадеждни икономически оператори от получаването на 

средства от ЕС и/или налагането на финансова санкция; 

 публикуването, в най-тежките случаи, на уебсайта на Комисията на 

информация, свързана с изключването и/или финансовата санкция, за да се 

подсили възпиращият ефект. 

Тази нова система представлява значително подобрение в прилагането на правилата за 

административните санкции по отношение на основните права, независимостта и 

прозрачността.  

                                                 
67  Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. 

(ОВ L 286, 30.10.2015 г., стр. 1). 
68  Вж. COM(2017) 351 окончателен, част 2/2, стр. 79—80. 
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Институциите, агенциите и органите на ЕС вече могат да решат да наложат санкции на 

ненадеждните икономически оператори само след получаване на препоръка
69

 от новия 

централизиран панел
70

. Панелът оценява случаите, когато няма окончателно съдебно 

решение или окончателно административно решение. Той няма разследващи 

правомощия. По принцип панелът основава своята оценка на факти и заключения от 

одити, чието извършване е отговорност на компетентната служба на Комисията, или от 

разследвания, провеждани от OLAF. 

Панелът се състои от постоянен независим председател на високо равнище, който 

встъпи в длъжност на 24 ноември 2016 г., двама постоянни членове, които 

представляват Комисията, и един ad hoc член, представляващ разпоредителя с 

бюджетни кредити на службата
71

, искаща препоръката. Панелът зачита правото на 

защита на съответния икономически оператор и прилага принципа на 

пропорционалност
72

.  

През 2016 г. 21 случаи, отнасящи се до 33 икономически оператора, бяха насочени към 

панела чрез неговия постоянен секретариат от различни оправомощени служби, 

включително 14 от Комисията, пет от изпълнителни агенции, една от офис и една от 

децентрализирана агенция. През 2016 г. панелът прие три препоръки
73

. 

Комисията трябва също така да докладва относно решенията, взети от разпоредителите 

с бюджетни кредити по отношение на
74

: 

 неизключване на икономически оператори, когато е наложително да се 

осигури непрекъснатост на дейността за ограничен период и до приемането 

на корективни мерки от въпросните икономически оператори; 

 непубликуване на информация за административни санкции на уебсайта на 

Комисията или поради необходимост от поверителност на разследванията, 

или за да се спази принципът на пропорционалност, когато е засегнато 

физическо лице. 

                                                 
69  За случаите, посочени в член 106, параграф 1, букви в)—е) от Финансовия регламент (т.е. тежки 

професионални нарушения, измама, сериозни нарушения на договорни задължения или нередности). 
70  Панелът се позовава на членове 108, параграфи 5—10 от Финансовия регламент: Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета, OB L 298, 26.10.2012 г., стр. 1, последно изменен с Регламент (ЕС, 

Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г., OB L 286, 

30.10.2015 г., стр. 1. 
71  Службите за разпореждане с бюджетни кредити могат да бъдат служби на институциите, агенциите 

и органите на ЕС.  
72 Допълнителна информация относно панела е включена в SWD, бележка под линия 1, точка iv). 
73  На 30 юни 2017 г. панелът беше издал 17 препоръки, три от които бяха приети през 2016 г. В един от 

случаите фактите, представени пред панела, не бяха установени. В три препоръки Панелът заключи, 

че не следва да бъдат налагани санкции с оглед на корективните мерки, предприети от оператора. За 

повече подробности вж. SWD относно Системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) и 

приложенията към него. 
74  данните са предоставени в SWD, бележка под линия 1, точка iv). 
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8. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС — 

БОРБА С ИЗМАМИТЕ — ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г. 

Комисията приветства със задоволство резолюцията на Европейския парламент, и по-

специално неговата подкрепа за неотдавнашните инициативи на Комисията в борбата 

срещу измамите, Европейската прокуратура (EPPO) и Директивата за ЗФИ. Комисията 

отбелязва като цяло конструктивния и положителен тон на резолюцията и може да даде 

положителен отговор за голям брой от препоръките. 

а) Откриване и докладване на нередности 

Комисията подчертава, че тълкуването на увеличението в нередностите, докладвани от 

държавите членки, като негативно развитие или намалението като положително 

развитие е прекалено опростено и може да бъде подвеждащо. 

Националните стратегии за борба с измамите са задължителни само за държавите 

кандидатки. Комисията насърчава държавите членки да изготвят такива стратегии и ги 

подкрепя чрез улесняване на обмена на най-добри практики и ноу-хау
75

. 

За разкриването на нередности Комисията вече е изготвила конкретни ИТ инструменти 

на разположение на държавите членки, като например ARACHNE, IMS и инструмента 

за оценка на риска от измами. 

б) Приходи — собствени ресурси 

Комисията подчертава, че тя изпълнява план за действие за ДДС — Към единно 

пространство на ЕС по отношение на ДДС и зоната за 20-те мерки за справяне с 

неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, публикуван на 6 април 2016 г.
76

. 

Комисията е ангажирана с борбата срещу търговията с нелегални и фалшиви стоки и 

непрекъснато работи с държавите членки за разработване на обща рамка за управление 

на риска, за да се осигурят еквивалентни равнища на митнически контрол въз основа на 

риска в целия ЕС. Комисията периодично извършва проверки на място в държавите 

членки с цел да се гарантира, че националните системи за управление и контрол са в 

съответствие с митническите закони в ЕС. 

в) Разходи 

Комисията отбелязва интереса на Европейския парламент към по-подробна 

информация относно възстановяването от законно пребиваващи лица от държави извън 

ЕС на лошо отпуснати средства на ЕС под пряко управление и ще се опита да даде 

повече информация относно този специфичен аспект в доклада за следващата година в 

рамките на ограниченията на наличната информация. 

Що се отнася до системния анализ на грешките при обществените поръчки, са 

необходими достатъчно данни за извършване на смислен анализ. В допълнение към 

докладването на нередности, свързани с фондовете на ЕС, за да събере тези данни, 

Комисията предприе стъпки за проучване на начини за създаване на база данни за 

нередности на равнището на ЕС, която също да включва нередности при обществените 

                                                 
75 Вж. раздел 2.2.1.1. 
76 Вж. раздел 3.1.4. 
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поръчки, които не са свързани с фондовете на ЕС. За тази цел се планира завършването 

на проучване за осъществимост до юни 2017 г. 

Комисията ще направи опит да разгледа по-задълбочено високото ниво на случаи, 

свързани с измами в областта на научните изследвания и технологичното развитие, 

иновациите и предприемачеството
77

. 

г) Установени проблеми и необходими мерки 

 По-добро докладване: Що се отнася до искането за единни принципи за докладване 

във всички държави членки, Комисията финализира работен документ, изготвен в 

сътрудничество с експерти от държавите членки относно докладването на 

нередности, в който се разглеждат конкретно въпросите, които са причинили най-

големите проблеми. 

Комисията също така счита, че създаването на координационна служба за борба с 

измамите (AFCOS) във всички държави членки вече е важна стъпка в правилната 

посока. Мрежата на AFCOS може да бъде подходяща рамка за такова 

сътрудничество за развитие. 

 По-добър контрол: Комисията вече предприе конкретни действия, съгласно 

настоящата правна рамка, за да укрепи своята надзорна роля с цел подобряване на 

системите за управление и контрол на държавите членки и намаляване на грешките. 

Програмата Херкулес III в момента е обект на независима средносрочна оценка. 

Комисията ще представи резултатите си на Европейския парламент и на Съвета най-

късно до 31 декември 2017 г. 

 Директивата за ЗФИ и Регламента за Европейската прокуратура (EPPO): 

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато от Съвета и 

Европейския парламент относно Директивата за ЗФИ, и очаква приемането му. Тя 

подкрепя създаването на Европейската прокуратура с възможно най-много 

участващи държави членки, като същевременно заема позицията, че Европейската 

прокуратура би могла да бъде ефективна, дори и ако не всички държави членки 

участват, и подкрепя текущите усилия за установяване на засилено сътрудничество.  

 Тютюн: В отговор на искането от Европейския парламент, от днешна гледна точка, 

споразуменията за борба с измамите с JTI, BAT и ITL изтичат съответно през 2022 и 

2030 г. Комисията току-що представи доклад за изпълнението на стратегията от 

2013 г.
78

 Този доклад включва извлечените поуки по отношение на явлението 

„евтини бели цигари“. Въз основа на отговорите на заинтересованите страни, след 

като нейната оценка бъде завършена, Комисията може да разгледа допълнителни 

мерки през 2018 г. 

д) Разследвания и ролята на OLAF 

OLAF непрекъснато намаляваше общата продължителност на разследванията от средно 

23,6 месеца през 2012 г. на 21 месеца през 2015 г. 

                                                 
77 Задълбочен описателен анализ е предоставен на разположение в SWD, бележка под линия 1, точка 

ii). Вж. раздели 4.2.2.3 и 4.2.2.4. 
78 COM(2013) 324 окончателен. 



   

34 

 

Понастоящем Комисията оценява Регламент 883/2013 и ще представи доклад за оценка 

на Европейския парламент и на Съвета до октомври 2017 г. 

Процедурата за назначаването на нов генерален директор на OLAF вече започна и 

Европейският парламент и Съветът са напълно ангажирани в нея. 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Адаптирането на правните и административните мерки за борба с измамите и 

нередностите и за защита на финансовите интереси на ЕС е непрекъснат, постоянен 

процес. С напредването на проекта за европейска интеграция и с промяната на 

икономическия международен пейзаж възникват нови предизвикателства. Справянето с 

тях изисква нови средства и инструменти. 

Появиха се нови тенденции и модели в начините, по които се извършват измамите
79

. 

Извършителите на измами експлоатират всички възможности, предлагани от единния 

пазар, глобализираната икономика и новите технологии. 

Както се вижда от тазгодишния и предходните доклади, държавите членки насочваха 

своите усилия по-специално към мерките за предотвратяване и разкриване. На 

равнището на ЕС европейските законодатели, следвайки конкретни инициативи на 

Европейската комисия, се опитват да се справят със заплахите от нарастващото 

трансгранично измерение на дейностите, свързани с измами
80

. Създаването на 

Европейската прокуратура ще осигури по-ефективен механизъм за противодействие на 

този вид измами.  

9.1. Приходи 

Мерките, предприети през 2016 г. на равнището на ЕС, допълнително укрепиха 

защитата на финансовите интереси на ЕС. Преразгледаният Регламент (ЕО) № 515/97 

ще служи като мощен инструмент за засилване на борбата с митническите измами. 

Съвместните митнически операции (СМО), провеждани от OLAF, продължават да 

бъдат важен източник на информация за откриване на нередности в сделки, включващи 

определени видове стоки. 

Китай беше държавата на произход с най-високото ниво на открити измами и 

нередности както по отношение на броя на случаите, така и на установените суми. 

Стратегията за митнически контрол включва съчетание от различни видове контрол. 

Проверките след митническото оформяне са докладвани като най-ефективният метод за 

откриване на нередности както по отношение на броя на откритите случаи, така и на 

сумите. Проверките преди и по време на митническото оформяне на стоките и 

инспекциите, провеждани от службите за борба с измамите, обаче са крайно 

необходими за откриването на някои видове съществуващи измами и на нови схеми за 

измами, както и за откриването на всякакви видове измами. 

Проверките на ТСР, извършени през 2016 г. на стратегията за контрол при 

митническото остойностяване, показаха, че недостатъците в управлението и контрола 

                                                 
79 Вж. Доклада на OLAF за 2016 г., стр. 12—22:  

 https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2016_en.pdf. 
80 Докладът на OLAF за 2016 г. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2016_en.pdf
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на вноса на текстилни изделия и обувки със занижена оценка могат да имат значителни 

отрицателни последици за бюджета на ЕС. Трябва да бъдат въведени подходящи 

рискови профили; вносът със занижена стойност трябва систематично да бъде 

задържан, а митническите стойности да бъдат коригирани в съответствие с 

регламентите на ЕС. 

Препоръка 1 

Държавите членки се приканват да преразгледат своите стратегии за управление и 

контрол по отношение на митническото остойностяване. С оглед на защитата на 

финансовите интереси на ЕС, от тях се иска да преразгледат своите национални 

процедури и контролни системи, по-специално чрез: 

 включване в тяхната система за управление на риска на рискови профили на 

равнището на ЕС, основани на „чисти средни цени“, и систематично 

проверяване на потенциално подценени стоки, открити с помощта на рисковите 

профили; 

 неосвобождаване на стоки, освен ако деклараторите на потенциално подценени 

стоки не премахнат основателните съмнения на органите относно точността на 

декларираната стойност или не предоставят гаранция, изцяло покриваща 

задължението към митниците, което би могло да възникне; 

 прилагане на методиката за митническо остойностяване, предоставена от 

митническото законодателство. 

 

9.2. Разходи 

Както показаха разследванията на OLAF, обществените поръчки, които остават най-

големият канал за публични разходи, са привлекателна среда за извършващите измами, 

които използват корупция и офшорни сметки, за да улеснят измамите. Много случаи на 

измама в областта на обществените поръчки са транснационални, тъй като новите 

сценарии за измама често включват възлагащ орган от една държава членка и 

участници в търговете от няколко други държави членки, които възлагат дейностите си 

на дружества подизпълнители в различни държави
81

. 

През последните пет години 20 % от всички докладвани нередности бяха свързани с 

нарушения на правилата за обществените поръчки, съответстващи на 30 % от всички 

докладвани неправомерни финансови суми. 

Директивите за обществените поръчки трябваше да са транспонирани до 18 април 

2016 г., за да се въведе модернизирана и рационализирана правна рамка. Единадесет 

държави членки тепърва трябва изцяло да транспонират трите директиви относно 

обществените поръчки.  

Препоръка 2 

Комисията призовава държавите членки за: 

 пълно транспониране на Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС и 

отдаване на висок политически приоритет на тяхното прилагане; 

                                                 
81 Докладът на OLAF за 2016 г. 
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 прилагане на новите директиви с акцент върху прозрачността и почтеността на 

обществените поръчки, предотвратяване и разкриване на измамите и корупцията и 

по-добро наблюдение на системите за възлагане на обществени поръчки; 

 използване на възможностите, предлагани от по-простите правила и пълно 

реализиране на потенциала на електронните обществени поръчки, които ще станат 

задължителни до октомври 2018 г. 

Разглеждайки разкритите случаи, докладвани от националните органи през последните 

пет години за основните разходни сектори, няма значително отклонение от известните 

модели. Налице са малки вариации в годишните програми, като например 

финансираните от ЕФГЗ, от година за година. Многогодишните програми следват 

различен модел, свързан с програмния цикъл, с малък брой през първите години на 

програмата, нарастващ към нейния край. 

Тазгодишният анализ беше допълнително задълбочен и подобрен, за да се даде 

възможност за по-добро насочване към конкретни рискови области. Това беше 

възможно благодарение на качеството на предоставените данни, което постепенно се 

подобрява. Въпреки това биха могли да се направят още подобрения. 

Препоръка 3 

 При докладването на нередности (свързани или несвързани с измами) от всички 

компетентни органи се иска да предоставят информация за местоположението, а за 

политиката на сближаване и политиката в областта на рибарството — също и 

приоритетната област на засегнатите мерки/проекти. 

 При актуализирането на вече докладваните нередности от държавите членки също 

така се иска да предоставят тази информация, ако вече не са го направили. 

Финансираните от ЕФГЗ директни плащания формират относително нискорискова 

област на политиката по отношение на откритите и докладваните от държавите членки 

измами и нередности. Разкриваемостта на измамите при мерките за подкрепа на пазара 

е по-висока, отколкото в други области на политиката
82

. 

За програмите на ЕЗФРСР нивото на разкриване на нередности и измами от 

компетентните органи е подобно на това на други области със споделено управление. 

За политиката на сближаване анализът на програмния период 2007—2013 г. показва по-

висока разкриваемост за програмите с цел конвергенция. Необичайно ниско ниво на 

разкриване е установено за програмите за европейско териториално сътрудничество 

(ETC). 

Конкретни приоритети са определени като по-рискови
83

. 

Препоръка 4 

 Всички държави членки са приканени да вземат под внимание заключенията от този 

доклад в техните оценки на риска от измами за програмния период 2014—2020 г. и 

да обърнат специално внимание на подчертаните приоритети и на интервенциите, 

които са подобни по обхват и характер. 

                                                 
82 Вж. раздел 4.1.2 за конкретните идентифицирани мерки за подкрепа на пазара. 
83 Вж. раздел 4.2.2. 
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 С оглед на ниското ниво на разкриване при програмите за европейско териториално 

сътрудничество (ETC) и предвид нарастващата заплаха от транснационални измами, 

държавите членки се призовават да засилят тяхното внимание и сътрудничество. 

 Всички държави членки се приканват да преразгледат своите оценки на риска от 

измами по отношение на мерките за подкрепа на пазара, като вземат предвид 

подчертаната информация в настоящия доклад. 

9.3. Какво предстои през идните години 

Налице е все по-голяма осведоменост за заплахите от измами и трудностите за отделни 

национални органи да се справят с трансграничното измерение на действащите схеми. 

Това води до все по-голямо желание за споделяне на информация и най-добри 

практики, както и на съответни данни в подходящи правни рамки. ЕС и неговите 

държави членки вече са по-добре подготвени, отколкото преди няколко години, и се 

наблюдава все по-голяма решимост да се направи дори още повече. 

През 2017 г. Съветът и Европейският парламент ще приемат Директивата за ЗФИ, като 

допълнително хармонизират своите подходи и възприемат европейското измерение на 

борбата с измамите с ДДС. 

Най-малко двадесет държави членки ще отидат дори още по-далеч, като създадат 

Европейската прокуратура (EPPO) въз основа на „засилено сътрудничество“, с цел да се 

противодейства специално на измамите и други престъпления, влияещи на 

финансовите интереси на ЕС. Когато Европейската прокуратура бъде създадена, ще 

има два органа на ЕС, провеждащи разследвания в тази област. OLAF и Европейската 

прокуратура (EPPO) ще трябва да работят в партньорство, за да се укрепи защитата на 

финансовите интереси на ЕС, в рамките на техните съответни правомощия за 

административни и съответно криминални разследвания. Комисията се ангажира да 

поддържа силна OLAF, а продължаващата оценка на Регламент 883/2013 ще предложи 

нова възможност за така необходимия анализ на това как да се увеличат още повече 

нейните разследващи правомощия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1— НЕРЕДНОСТИ, ДОКЛАДВАНИ КАТО ИЗМАМИ ПРЕЗ 2016 Г. 

С броя на нередностите, докладвани като измами, се измерват резултатите от усилията на държавите членки да се справят с измамите и 

другите незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на ЕС. Поради това стойностите не следва да се тълкуват като показващи 

равнището на измамите на територията на държавите членки. Общите стойности се различават от посочените в таблица 1, тъй като в 

приложение 1 не са включени трети държави (предприсъединителна помощ) и преките разходи. 

 

брой евро брой евро брой евро брой евро брой евро брой евро

Belgique/België 0 0 36 9 261 635

Bulgaria 60 12 107 506 5 608 311 2 1 438 67 12 717 255 11 436 567

Ceská republika 14 852 246 37 30 467 351 51 31 319 598 2 140 600

Danmark 4 254 730 4 254 730 5 8 581 374

Deutschland 3 231 833 24 5 508 712 27 5 740 545 93 5 112 337

Eesti 5 1 735 030 9 3 958 131 14 5 693 160 1 0

Éire/Ireland 2 38 015 2 38 015 3 445 574

Ellada 17 3 401 448 17 3 401 448 30 5 594 313

España 10 580 768 7 5 213 134 17 5 793 902 42 2 972 087

France 22 3 375 812 22 3 375 812 83 28 785 027

Hrvatska 10 2 575 582 1 92 949 1 1 006 12 2 669 536 5 342 006

Italia 20 2 707 009 20 2 707 009 22 6 548 191

Kypros 0 0 7 332 446

Latvija 12 987 285 12 10 601 187 24 11 588 471 12 661 068

Lietuva 11 2 087 218 3 359 879 14 2 447 097 10 266 102

Luxembourg 0 0 0 0

Magyarország 24 1 154 158 21 1 844 119 45 2 998 277 2 88 762

Malta 0 0 1 167 040

Nederland 2 2 0 6 261 626

Österreich 2 27 444 2 27 444 14 5 716 261

Polska 97 13 020 953 56 33 262 948 153 46 283 901 92 3 101 717

Portugal 4 6 033 837 11 8 850 629 15 14 884 466 0 0

Romania 108 14 007 684 95 48 222 873 3 1 828 769 206 64 059 326 16 2 943 686

Slovenija 2 660 070 2 660 070 0 0

Slovensko 1 1 483 99 82 310 323 100 82 311 807 3 707 196

Suomi/Finland 0 0 6 119 457

Sverige 1 1 0 2 101 720

United Kingdom 3 80 766 6 1 542 723 9 1 623 489 9 297 577

ОБЩО 413 61 859 359 0 0 407 236 904 788 6 1 831 212 826 300 595 358 513 82 984 369

ПРИХОДИ
Държави членки

Селско стопанство
Вътрешни 

политики

Политика на 

сближаване и 

рибарство

Предприсъеди

нителни 

действия

ОБЩО РАЗХОДИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — НЕРЕДНОСТИ, КОИТО НЕ СА ДОКЛАДВАНИ КАТО ИЗМАМИ ПРЕЗ 2016 Г. 

Общите стойности се различават от посочените в таблица 2, тъй като в приложение 2 не са включени трети 

държави (предприсъединителна помощ) и преките разходи. 

 

брой евро брой евро брой евро брой евро брой евро брой евро

Belgique/België 21 442 748 58 3 239 754 79 3 682 502 167 6 679 740

Bulgaria 40 3 713 584 147 33 901 405 33 218 544 220 37 833 532 2 52 150

Ceská republika 42 2 747 385 414 112 332 254 456 115 079 639 80 5 298 065

Danmark 23 3 532 670 14 629 377 37 4 162 048 73 3 720 877

Deutschland 69 3 045 188 1 178 812 260 24 973 617 330 28 197 616 1 489 67 203 731

Eesti 18 713 094 30 1 514 040 48 2 227 134 3 63 879

Éire/Ireland 58 1 380 576 66 8 187 661 124 9 568 237 28 4 561 472

Ellada 108 2 051 777 554 183 569 916 662 185 621 694 8 8 599 250

España 311 21 701 167 2 687 313 038 531 2 998 334 739 698 242 41 581 643

France 207 9 590 957 80 8 970 768 287 18 561 726 234 21 343 994

Hrvatska 23 500 251 7 2 220 316 8 164 783 38 2 885 350 12 589 781

Italia 703 62 263 456 158 50 150 868 861 112 414 324 89 17 235 008

Kypros 7 314 400 7 314 400 0 0

Latvija 15 620 012 179 40 519 313 194 41 139 324 15 2 523 277

Lietuva 92 4 578 948 3 463 921 31 3 901 424 126 8 944 293 16 1 055 777

Luxembourg 0 0 0 0

Magyarország 157 6 434 407 522 105 695 234 679 112 129 641 14 4 126 454

Malta 13 10 955 650 13 10 955 650 0 0

Nederland 44 1 324 326 55 3 760 864 99 5 085 190 517 147 056 822

Österreich 10 257 725 33 2 143 370 43 2 401 095 47 10 535 675

Polska 316 21 718 907 1 077 305 831 256 1 393 327 550 164 74 4 084 106

Portugal 450 18 726 879 171 11 417 924 621 30 144 803 15 6 461 250

Romania 595 41 369 126 557 109 492 694 2 146 543 1 154 151 008 362 41 3 243 332

Slovenija 11 429 072 24 4 348 776 35 4 777 848 1 25 222

Slovensko 35 2 252 313 428 445 621 389 463 447 873 702 13 292 640

Suomi/Finland 21 390 814 15 497 452 36 888 266 34 2 000 001

Sverige 4 93 164 5 212 081 9 305 245 96 6 360 043

United Kingdom 47 1 379 771 498 38 815 499 545 40 195 270 824 89 063 434

ОБЩО 3 420 211 258 317 4 642 732 8 090 1 826 255 834 43 529 869 11 557 2 038 686 753 4 134 453 757 623

ПРИХОДИ
Държави членки

Селско стопанство
Вътрешни 

политики

Политика на 

сближаване и 

рибарство

Предприсъедини

телни действия
ОБЩО РАЗХОДИ
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