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Одиторите са на мнение, че са необходими подобрения 
в новите проверки на земеделските разходи на ЕС 

Възложената нова роля на националните одитни органи за проверка на 
законосъобразността и редовността на разходите в областта на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) е положителна стъпка, но въведената от Европейската комисия рамка 
понастоящем показва значителни недостатъци в своята концепция, твърди се в доклад на 
Европейската сметна палата. Одиторите разгледаха рамката, въведена с цел 
националните сертифициращи органи да могат да формулират становища съгласно 
регламентите на ЕС и международните одитни стандарти. Одиторите отправят редица 
препоръки за усъвършенстване на рамката, които следва да се включат в новите насоки 
на Комисията, очаквани да влязат в сила от 2018 г.  

От 1996 г. насам определените от държавите членки сертифициращи органи (СО) 
извършват независим одит на своите разплащателни агенции за разходите по ОСП. От 
2015 г. те са задължени също така да предоставят увереност относно законосъобразността 
и редовността на разходите, за които е поискано възстановяване от Комисията.  

Г-н João Figueiredo — отговарящият за доклада член на Сметната палата признава, че 
новата роля на сертифициращите органи е положителна стъпка, тъй като по този начин 
държавите членки могат да засилят своя контрол и да се намалят разходите за извършване 
на одит. Това дава също така възможност на Комисията да получи допълнителна 
независима увереност по отношение на законосъобразността и редовността на разходите. 

Сметната палата заключава обаче, че „създадената от Комисията рамка за първата 
година на изпълнение на новите дейности на СО е засегната от съществени слабости. 
В резултат на това становищата на СО не са изцяло в съответствие с приложимите 
стандарти и правила в някои важни области.“  

Сметната палата констатира, че моделът на Комисията за получаване на увереност остава 
съсредоточен върху резултатите от контрола на държавите членки. През 2015 година 
становищата на сертифициращите органи са само един фактор, който се взима под 
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внимание. След като дейността на СО започне да бъде извършвана по надежден начин, 
тази независима увереност следва да стане основният елемент за увереност, смятат 
одиторите. 

Одиторите констатираха редица недостатъци в насоките, отнасящи се до риска от 
получаване на завишена увереност от вътрешния контрол, представителността на 
извадките, позволения вид тестване, изчисляването на два различни процента грешки 
и тяхното използване, както и базирането на становищата на занижен процент грешки. 

Сметната палата отправя към Комисията следните конкретни препоръки: 

• да използва резултатите на СО, когато дейността е адекватно определена 
и извършена, като основен елемент на своя модел за получаване на увереност; 

• да изиска от СО да въведат подходящи гаранции по отношение на 
представителността на техните извадки; 

• да позволи на СО да извършват проверки на място и да осъществяват такива 
процедури на одита, каквито те самите считат за уместни; 

• да изисква от СО да изчисляват само един единствен процент грешки по отношение 
на законосъобразността и редовността; 

• да следят за това процентът грешки, докладван от разплащателните агенции 
в тяхната статистика за контрола, да бъде включван в изчисления от сертифициращите 
органи процент грешки. 

Бележки към редакторите 

Общата селскостопанска политика (ОСП) разполага с бюджет от 363 млрд. евро за периода 
2014—2020 г., което представлява 38 % от общия размер на разходите на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—2020 г. ОСП се осъществява при споделено управление 
между Комисията и държавите членки. Въпреки че Комисията делегира изпълнението на 
бюджета на разплащателните агенции, определени от държавите членки, тя запазва 
крайната отговорност и е задължена да гарантира, че финансовите интереси на ЕС са 
защитени така, както биха били, ако делегираните задачи по изпълнението на бюджета се 
извършваха от самата Комисия.  

Специален доклад № 7/2017 „Новата роля на сертифициращите органи в областта на 
разходите за ОСП: положителна стъпка към модел за единен одит, но със съществени 
слабости, които следва да се преодолеят“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) 
на 23 езика на ЕС. 

 

 


