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ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

 
Одит на ЕС: Ефективно ли е управлявала Комисията интегрирането на 

обвързаното с производството подпомагане в Схемата за единно плащане 
 

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те 
представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с 
управлението. 

Този специален доклад (№ 8/2014), озаглавен „Ефективно ли е управлявала Комисията интегрирането на 
обвързаното с производството подпомагане в Схемата за единно плащане?“, направи оценка на това как 
Комисията е управлявала интегрирането на финансирането от ЕС, обвързано със специфични 
характеристики на земеделското производство (напр. обработвана земя или брой на животните), в Схемата 
за единно плащане (СЕП) след проверката на състоянието на Общата селскостопанска политика (ОСП) през 
2008 г. По-точно, одиторите на ЕС провериха дали Комисията е извършвала адекватен надзор и проверка на 
изчисляването на правата за получаване на плащания в държавите членки, дали законодателството на 
държавите членки е в съответствие с принципите и изискванията на правната уредба на ЕС, както и дали 
компетентните органи са въвели ефективни проверки, които да гарантират правилното изчисляване и 
разпределяне на правата за получаване на плащания. 
 
Основните заключения и препоръки на доклада ще бъдат представени на пресата от г-н Augustyn 
Kubik (Полша) — членът на Сметната палата, отговарящ за изготвянето на доклада. 
 
 
ДАТА И ЧАС Сряда, 9 юли 2014 г., 10,30 ч. 

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre 
 MAELBEEK ROOM 
 155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium 
На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение 
за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Сметната палата www.eca.europa.eu на 23 официални езика 
на ЕС (по реда на изготвяне на различните езикови версии). 

Ще бъде осигурено видео излъчване на живо посредством EbS на адрес: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 По 
време на излъчването могат да бъдат изпращани въпроси на Twitter @EUAuditorsECA Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на 
френски и английски език.  

 


