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Одиторите на ЕС считат, че отчетите на Европейския съюз за 
2016 г. дават вярна и точна представа за финансовото му 

състояние, като делът от неправомерно извършени разходи 
допълнително е намалял. 

Съгласно последния Годишен доклад на Европейската сметна палата е налице траен спад 
в изчисления процент грешки при плащанията, извършени от бюджета на ЕС. За около половината 
от разходите на ЕС, одитирани през 2016 г., изчисленият процент грешки е бил под прага на 
същественост от 2 %. В резултат на това ЕСП изразява становище с резерви относно плащанията за 
2016 г., а не отрицателно становище. Това е първото становище с резерви от 1994 г. насам, когато 
ЕСП започва да изготвя своята декларация за достоверност. Освен това одиторите изразяват 
становище без резерви относно надеждността на отчетите на ЕС за 2016 г. ( „положително одитно 
становище“), както за всяка финансова година от 2007 г. насам. Приходите през 2016 г. не са 
засегнати от съществени грешки. 

Общото ниво на грешки за разходите на ЕС през 2016 г. е изчислено на 3,1 %. За сравнение, през 
2015 г. този процент е 3,8 %, а през 2014 г. — 4,4 %. 

Плащанията въз основа на права за получаване на плащане, които се извършват при изпълнение на 
определени условия, представляват около 49 % от разходите на ЕС. При тях се наблюдават нива на 
грешки под 2 %. В тези плащания попадат преките помощи за земеделски стопани, безвъзмездната 
финансова помощ за студенти и изследователи, както и разходите за персонал. В областта 
„Природни ресурси: пазари и преки помощи“ изчисленият процент грешки е в размер на 1,7 %, 
а в областта „Администрация“ той е 0,2 %. 

Високи нива на грешки обаче са установени в областта на плащанията за възстановяване на разходи. 
По отношение на областта „Икономическо, социално и териториално сближаване“ изчисленият 
процент грешки е 4,8 %, а за областта „Природни ресурси: Развитие на селските райони, околна 
среда, действия по климата и рибарство“ той е 4,9 %.  

„Изразеното становище с резерви отразява важно подобрение в управлението на финансите на 
ЕС,“ посочи Klaus-Heiner Lehne, председателят на Европейската сметна палата. „ЕСП взе решение да 
преразгледа начина, по който се одитира бюджетът на ЕС. Тя планира да обърне по-голямо 
внимание на вътрешния контрол в Европейската комисия и в държавите членки и така да 
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допринесе за повишаване на управленската отговорност и за още по-добро управление на 
финансите на ЕС. Сметната палата ще се фокусира в още по-голяма степен върху резултатите 
от изпълнението на дейността, за да може да увери гражданите на ЕС, че парите им се 
използват по икономически ефективен начин.” 

Действията от страна на държавите членки и Комисията са довели до намаляване на общия изчислен 
процент грешки с 1,2 %. Съществувала е обаче достатъчно информация, за да се предотвратят или да 
се открият и коригират значителна част от грешките. Според одиторите, ако тази информация е била 
използвана правилно, изчисленият процент грешки в областите „Икономическо, социално 
и териториално сближаване“, „Природни ресурси“ и „Глобална Европа“ би бил под прага на 
същественост от 2 %. „Това означава, че няма нужда от допълнителен контрол, но 
съществуващите контроли трябва да бъдат прилагани правилно,“ допълни председателят 
Lehne. 

ЕСП потвърждава, че изводите от докладите на Европейската комисия относно съответствието 
с правилата в повечето случаи са сходни с нейните собствени резултати. Сметната палата обаче 
препоръчва на Комисията да се фокусира в по-голяма степен върху въпросите, свързани 
с изпълнението, и да пристъпи към опростяване на инструментите си за измерване на резултатите 
в съответствие с международните добри практики. 

На последно място, ЕСП предупреждава, че общият размер на средствата, които следва да бъдат 
изплатени от бъдещите бюджети на ЕС съгласно поетите ангажименти („непогасени бюджетни 
задължения“, наричани също с френския термин reste à liquider или RAL), през 2016 г. е бил по-висок 
от всякога на ниво от 238,8 млрд. евро. Сметната палата счита, че преодоляването на това 
натрупване, както и предотвратяването на ново такова следва да е приоритет при планирането на 
разходите на ЕС за периода след 2020 г. 

Бележка към редакторите: 

Европейската сметна палата е независимата одитна институция на Европейския съюз. Одитните 
доклади и становища на ЕСП са основен елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС 
и чрез тях се дава информация относно изпълнението на задълженията на лицата, натоварени 
с управлението на бюджета на ЕС. Това е отговорност предимно на Европейската комисия, както и на 
другите институции и органи на ЕС. За около две трети от разходите обаче — основно в областите 
„Природни ресурси“ и „Сближаване“ — тази отговорност е споделена с държавите членки.  

Бюджетните разходи на ЕС през 2016 г. възлизат на 136,4 млрд. евро, или приблизително 267 евро за 
всеки гражданин на ЕС. Това се равнява на около 1 % от брутния национален доход на ЕС 
и представлява около 2 % от общия размер на публичните разходи на държавите членки на ЕС. През 
2016 г. по-голямата част от средствата са били изразходвани в областта на природните ресурси 
(57,9 млрд. евро), сближаването (35,7 млрд. евро) и растежа и създаването на работни места 
(15,2 млрд. евро). 

Всяка година одиторите проверяват отчетите на ЕС и изразяват своето становище по два въпроса: 
дали отчетите са точни и надеждни и какви доказателства съществуват за погрешно получени или 
изплатени средства ( наричани общо „законосъобразност и редовност“). ЕСП тества извадки от 
операции, за да достигне до статистически обоснована оценка за размера на грешките, засягащи 
приходите и различните разходни области. Сметната палата изчислява процента грешки спрямо праг 
на същественост от 2 %., над който се счита, че при приходите или разходите има нередности. 

„Становище без резерви“ означава, че представените данни дават вярна и точна представа за 
действителното състояние и следват правилата за финансово отчитане. „Становище с резерви“ 
означава, че одиторите не могат да изразят становище без резерви, но установените проблеми не са 
широко разпространени. „Отрицателно становище“ се използва за случаи с проблеми, касаещи 
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почти цялата извадка.  

От 2007 г. насам ЕСП изразява положително одитно становище (становище без резерви) за отчетите 
на ЕС. Но за първи път от 1994 г. насам нейното становище относно законосъобразността 
и редовността на разходите не е отрицателно. 

Изчисленият от Сметната палата процент грешки не представлява оценка на нивото на измамите, 
неефикасността или разхищенията. Той отразява оценката за размера на средствата, които не е 
следвало да бъдат изплатени от бюджета на ЕС, тъй като не са били използвани в съответствие 
с приложимите правила. През 2016 г. ЕСП откри 11 случая на предполагаема измама от близо 1 000 
проверени операции (през 2015 г. техният брой е 12). Тези случаи са препратени на Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF). 

Годишният доклад относно бюджета на ЕС, годишният доклад относно Европейските фондове за 
развитие и обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на ЕС за 2016 г.“ могат да бъдат 
намерени на адрес: http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/AR2016.aspx.  
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