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Развитие на селските райони: Одиторите на ЕС посочват добри практики, 
които могат да доведат до реални икономии от безвъзмездната 
финансова помощ за проектите за развитие на селските райони 

В публикуван днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) беше установено, че държавите членки на ЕС могат да 
реализират съществени икономии при безвъзмездната финансова помощ, отпускана за проекти за развитие на 
селските райони, като същевременно се гарантират повече ползи от разходите. Въпреки че бяха открити много 
слабости в контрола на разходите, свързани с безвъзмездната финансова помощ за развитие на селските райони, 
одиторите на ЕС установиха действащи и разходно-ефективни подходи, които могат да се прилагат по-
широкообхватно. Комисията приема тези констатации и е изразила своето намерение да работи заедно с държавите 
членки за упражняване на един по-силен контрол върху разходите за развитие на селските райони за следващото 
поколение програми в тази област. 

„Тъй като на риск са изложени големи суми, всички, които управляват бюджета на ЕС — Комисията и държавите 
членки — следва да се фокусират върху това да постигнат най-добрите резултати на най-ниска цена“, заяви Kevin 
Cardiff — членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. „Можем да постигнем много по-големи икономии в 
областта на развитието на земеделските райони, като задържим разходите под контрол — няколкостотин евро 
икономии за всяка инвестиция могат да генерират милиони евро спестявания като цяло. Всеки спестен 1 % би 
означавал 500 млн. евро общи икономии до 2020 г.“ 

Държавите членки управляват приблизително половината от 100-те милиарда евро разходи на ЕС за развитие на 
селските райони, планирани за периода 2007—2013 г., като предоставят безвъзмездна финансова помощ за инвестиции 
и други проекти, предприети от земеделски производители, земеделски предприятия, асоциации и местни органи. 

Одиторите на ЕС установиха, че държавите членки вече разполагат с по-ефективни подходи за контролиране на 
разходите за тази безвъзмездна финансова помощ, но не ги използват широко. В резултат на това системите за контрол 
на държавите членки са насочени към проверка на цените на компонентите или строителните дейности в заявленията за 
подпомагане, без да се обърне достатъчно внимание дали самите компоненти на доставките са подходящи. 
Извършените проверки понякога са времеемки, но са осигурили много слаба увереност по отношение на 
основателността на разходите. Някои държави членки например са сравнявали цените с каталози на доставчиците, които 
са надвишавали с 25—30 % действителните пазарни цени. 

Одиторите установиха, че Комисията не е предложила насоки и не е разпространила добри практики в началото на 
програмния период 2007—2013 г. Тя не е проверила дали системите на държавите членки са ефективни преди 
одобряването на голям обем безвъзмездна финансова помощ. От 2012 г. обаче Комисията е възприела по-активен и 
координиран подход. Ако това бъде последвано от един по-силен фокус върху икономиите, би следвало финансовото 
управление през програмния период 2014—2020 г. да се подобри. 
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Бележка към издателите 

Специалните доклади на ЕСП се публикуват през цялата година и представят резултатите от отделни одити на конкретни 
бюджетни области или теми на управлението. 

Този специален доклад (№ 22/2014), озаглавен „Постигане на икономии: контрол над разходите, свързани с 
финансираната от ЕС безвъзмездна финансова помощ за проекти за развитие на селските райони“ потърси отговор на 
въпроса дали следваните от Комисията и от държавите членки подходи са най-ефективните за контролиране на 
разходите, свързани с безвъзмездната финансова помощ в областта на развитието на селските райони. 

Настоящият одит засяга разходите на политиката на ЕС за развитие на селските райони. Той се фокусира върху 
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за инвестиции и други проекти, предприети от земеделски производители, 
предприятия, местни органи и други организации в селските райони. Тази безвъзмездна помощ, която представлява 
приблизително половината от 100-те милиарда евро разходи на ЕС, планирани за периода 2007—2013 г., се управлява от 
органите на държавите членки под надзора на Комисията. 

До 2014 г. за всичките 15 най-големи програми за развитие на селските райони са били въведени изискваните от 
разпоредбите на законодателството основни системи за проверка на разходите в областта на развитието на селските 
райони. Използваните методи са различни, като ЕСП откри някои добре разработени подходи за справяне с определени 
рискове. Както обаче е представено в прегледа от приложение IV на доклада, всички програми имат слабости във връзка 
с основните рискове, така че като цяло разходите по безвъзмездната финансова помощ за развитие на селските райони 
не са добре контролирани. Анализ на информацията от всичките 88 ПРСР показва, че ситуацията е подобна във всички 
държави на ЕС. 

Основната слабост в разработването на системите за контрол на разходите за развитие на селските райони е 
невъзможността да обхванат в достатъчна степен рисковете от: 

o разточително изразходване на средствата 
o базиране на безвъзмездната финансова помощ върху цени, които са твърде високи 
o възможна неоснователност на реално възстановените разходи в случай на различия в проектите 
o недостатъчно съответствие между изискванията и проверките от една страна и нивото на риска от друга страна 

ЕСП заключи, че съществува възможност да се постигнат реални икономии от безвъзмездната финансова помощ за 
проектите за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г. чрез по-добър подход за контролиране 
на разходите. Тези икономии могат да бъдат предоставени на разположение за финансиране на допълнителни проекти, 
което ще доведе до по-добри постижения и резултати и осъществени цели. ЕСП установи също така, че съществуват 
действащи и разходно ефективни подходи за намаляване на установените рискове, повечето от които вече се прилагат в 
някои от ПРСР. Докладът представя набор от потенциални добри практики във връзка с основните рискове. 

Добрата разработка на системите е само първата стъпка. Прилагането на системите на практика също е от основно 
значение. Поради това ЕСП препоръчва на Комисията и на държавите членки да направят проверка на ранен етап от 
новия програмен период дали системите действат ефикасно и дали са ефективни по отношение на подчертаните в 
настоящия доклад рискове. 

Комисията приема тези констатации и е изразила своето намерение да работи заедно с държавите членки за 
упражняване на един по-силен контрол върху разходите за развитие на селските райони при новите програми в тази 
област. 

 


