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ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ 

 

Цялост и прилагане на схемата на ЕС за търговия с емисии 

(СТЕ на ЕС) (СД № 6/2015) 

Сметната палата констатира съществени слабости в прилагането 
на схемата по време на втория етап (2008—2012 г.), както 
и проблеми с надеждността на рамката за защита на 
интегритета на пазара. По време на одита беше установено, че e 
липсвал надзор на пазара на емисии на ниво ЕС, както 
и достатъчно регулаторно сътрудничество. Правната дефиниция 
на квоти за емисии не е била достатъчно ясна. Процедурите на 
държавите членки за контрол на откриването на сметки на СТЕ 
на ЕС, за мониторинг на операциите и за сътрудничество 
с регулаторните органи са имали сериозни недостатъци.  

Наблюдавани са съществени слабости през втория етап от 
прилагането от страна на Комисията и на държавите членки на 
рамката за контрол на СТЕ на ЕС. Системите за мониторинг, 
докладване и проверка на емисии не са били достатъчно добре 
приложени и хармонизирани. Съществували са пропуски 
в насоките и мониторинга от Комисията на прилагането от 
държавите членки на СТЕ на ЕС по време на втория етап, 
а оценката от страна на Комисията на националните планове за 
разпределение на квоти (НПР) на държавите членки през втория 
етап не е била достатъчно прозрачна.  

Одиторите установиха, че ще бъде необходимо да бъдат 
разрешени редица въпроси, за да стане рамката достатъчно 
стабилна и да предоставя по-добро регулиране и надзор, както 
и за да укрепне доверието на инвеститорите с цел СТЕ на ЕС да 
стане инструмент на политиката в областта на околната среда. 

 

Как институциите и органите на ЕС изчисляват, намаляват 
и компенсират своите емисии на парникови газове? (СД 
№ 14/2014) 

По време на одита Сметната палата разгледа въпроса дали 
институциите и органите на ЕС имат въведени политики за 
намаляване на въздействието от техните административни 
дейности върху околната среда и ако имат такива политики, 
дали те се прилагат ефективно. 

Одиторите призовават институциите и органите на ЕС да 
разработят обща политика за намаляване на емисиите на 
парникови газове („въглероден отпечатък“). В доклада те 
посочват, че е отбелязан бавен напредък при въвеждането на 
Схемата на Общността за управление по околна среда и одит, 
а информацията относно действителния размер на емисиите е 
била разпокъсана. Само няколко институции и органи 
систематично са използвали екологосъобразни практики за 
възлагане на обществени поръчки. 

Въпреки че институциите и органите на ЕС са успели да обърнат 
тенденцията на увеличение на емисиите на парникови газове, 
дължащи се на енергопотреблението в техните сгради, 
наличните данни не са позволили да се отличат ясни 
тенденции за намаляване за други източници на емисии като 
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например служебните пътувания. По-малко от половината от 
одитираните институции и органи на ЕС са определили 
количествени цели за намаляване на емисиите си от парникови 
газове. 

 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

 

Помощ от ЕС за Украйна (СД № 32/2016) 
Сметната палата разгледа дали помощта, предоставена от 
Комисията и Европейската служба за външна дейност е била 
ефективна за превръщането на Украйна в една добре управлявана 
държава в областта на публичните финанси, газовия сектор 
и борбата с корупцията през периода 2007—2015 г. 
До 2014 г. диалогът на високо равнище между ЕС и Украйна 
относно сътрудничеството в областта на енергетиката е бил 
с ограничена ефективност по отношение на преструктурирането 
на газовия сектор поради липса на действителна ангажираност от 
страна на Украйна. Диалогът е бил засегнат също така от 
различните гледни точки между заинтересованите страни от ЕС 
относно сигурността на газовите доставки за ЕС, преминаващи 
през Украйна. Много от същите основни въпроси са възникнали 
през периода 2007—2015 г., а напредъкът в модернизацията на 
газопреносната система е бил ограничен. Усилията на Комисията 
за понижаване на цените на енергията на Украйна до 
икономически обосновани равнища или за намаляване на 
дефицита на „Нафтогаз“ не са били успешни през периода 2007—
2013 г. Все пак от 2014 г. досега са постигнати важни етапни цели, 
а Комисията успешно е избегнала сериозни смущения при 
доставките на газ за ЕС през 2014 г. и 2015 г., въпреки кризата 
между Украйна и Русия. 

 

 
Програми на ЕС за подпомагане на извеждането от 
експлоатация на ядрени съоръжения в Литва, България 
и Словакия: постигнат е известен напредък след 2011 г., но 
предстоят сериозни предизвикателства (СД № 22/2016) 
Сметната палата извърши анализ на напредъка в изпълнението на 
програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация 
на ядрени съоръжения след 2011 г., прогнозните разходи за които 
са били 350—500 млрд. евро. Органите на държавите членки са 
посочили, че спирането на централите е необратимо, но не всички 
очаквани резултати, които Европейската комисия е използвала 
за оценка на напредъка към постигане на състояние на 
необратимо спиране, са били напълно постигнати. Премахването 
на ключови компоненти при по-ниски радиоактивни зони, като 
например машинните зали, е било доста напреднало в централите 
в „Игналина“ (Литва), „Козлодуй“ (България) и 
„Бохунице“ (Словакия). Но все още предстоят критични 
предизвикателства, свързани с работата във високо активни зони, 
като например сградите на реакторите. Трите държави членки са 
въвели някои основни временни инфраструктури за управление на 
отпадъците на обекта, но при почти всички ключови 
инфраструктурни проекти се наблюдават закъснения. Най-
големи са закъсненията в Литва, където през 2011 г. крайният срок 
за извеждане от експлоатация е бил удължен с още девет години 
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ЕНЕРГЕТИКА 

до 2038 г. Съфинансирането от държавите членки на програмите 
на ЕС е продължило да бъде ограничено. От последния одит през 
2011 г. разликата между разходите за извеждане от 
експлоатация и финансирането в Литва се е увеличила на 
1,56 млрд. Недостигът на финансиране е бил оценен на 28 млн. 
евро в България и на 92 млн. евро в Словакия. Целевите програми 
на ЕС за финансиране на извеждането от експлоатация на ядрени 
съоръжения не са създали подходящите стимули за навременно 
и разходно-ефективно извеждане от експлоатация, като при 
почти всички ключови инфраструктурни проекти са наблюдавани 
закъснения. 
Бъдещите разходи, свързани с извеждането от експлоатация на 
ядрени съоръжения, и с окончателното погребване на отработено 
ядрено гориво, невинаги са били признати като провизии или 
включени в бележките към отчетите. Това е ограничило 
прозрачността и е пречело на отговорните органи правилно да 
планират поемането на бъдещите разходи за извеждане от 
експлоатация и погребване на отпадъци. 
 

 

Подобряване на сигурността на енергийните доставки чрез 
развитие на вътрешния енергиен пазар — необходими са 
допълнителни усилия (СД № 16/2015) 

Вътрешният пазар на енергия следва да създаде възможност за 
свободен поток и търговия без граници на газ и електроенергия 
в рамките на територията на ЕС. В доклада се посочва, че целта на 
ЕС за завършването на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. не е 
постигната. Оставал е дълъг път преди Третият енергиен пакет да 
бъде изцяло приложен. 

Като цяло енергийната инфраструктура в Европа не е била 
планирана за напълно интегрирани пазари и поради това не е 
гарантирала ефективно сигурността на енергийните доставки. 

По време на одита бяха разгледани примери от практиката в шест 
държави членки — България, Естония, Литва, Полша, Испания 
и Швеция. Установени бяха значителни разлики в начина, по 
който държавите членки организират своите енергийни пазари. 
Това е криело риск от възпрепятстване на интеграцията на пазара 
на ЕС като цяло. Одиторите заключиха, че финансовата подкрепа 
от бюджета на ЕС е оказала само ограничено въздействие. 
Трансграничните енергийни потоци са изисквали засилено 
сътрудничество между съседни държави. 

Според заключението на Сметната палата Европейската комисия 
следва да идентифицира енергийната инфраструктура в ЕС, която 
не се използва активно, и да работи с държавите членки за 
сваляне на пречките за включването на тази инфраструктура във 
вътрешния енергиен пазар. В допълнение, Комисията следва да 
обмисли нови начини за предоставяне на енергията от една 
държава членка до потребителите в друга държава членка, 
например чрез развитието на регионални оператори на 
инфраструктури. Към момента на извършване на одита 
финансирането за енергийна инфраструктура не е било насочено 
приоритетно към вътрешния енергиен пазар. Одиторите 
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ЕНЕРГЕТИКА 

препоръчаха на Комисията да направи законодателни 
предложения за начина на вземане на решения при подбора на 
инфраструктурни проекти за финансиране, така че те да са 
насочени към доброто и непрекъснато функциониране на 
енергийния пазар в държавите членки. 

 

Помощ от Енергийния фонд на AKTБ—ЕС за възобновяемата 
енергия в Източна Африка (СД № 15/2015) 

През периода 2006—2013 г. за ЕФ на АКТБ са отпуснати 475 млн. 
евро от средствата на ЕФР, по-голямата част от които са 
предназначени за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за проекти в Субсахарска Африка. Одитът разгледа въпроса 
дали Комисията е използвала успешно Енергийния фонд за 
повишаване на достъпа до възобновяема енергия на бедните 
в Източна Африка. 

Одиторите установиха, че Енергийният фонд е постигнал някои 
забележителни успехи, но все още се нуждае от по-добър надзор. 
Комисията е направила добър подбор между предложените 
проекти, но не е успяла да извърши достатъчно стриктен 
мониторинг на напредъка. Представяните доклади от 
ръководителите на проекти са били с непостоянно качество, 
а Комисията не е направила опит да изисква от тях спазване на 
задълженията за докладване. Когато проектите са се сблъсквали 
със сериозни затруднения, служителите на Комисията не са 
извършвали достатъчно посещения на място и мониторингови 
прегледи, за да допълнят информацията, предоставена от 
отговорните лица. Докладът отправя препоръки за по-стриктен 
подбор на бъдещите проекти, за подобряване на техния 
мониторинг и за повишаване на тяхната устойчивост. 

 

Подпомагане от фондовете на политиката на сближаване за 
производство на възобновяема енергия — постигнати ли са 
добри резултати? (СД № 6/2014) 

По време на одита бяха разгледани постиженията на двата най-
големи източника на финансиране за насърчаване на 
възобновяемата енергия — Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Кохезионният фонд (КФ). Сметната палата 
провери дали през този период средствата са били разпределяни 
за добре приоритизирани, разходно ефективни и добре 
разработени проекти за производство на енергия от 
възобновяеми източници, както и до каква степен тези средства са 
постигнали добри резултати за постигане на целта на ЕС за 2020 г. 
за производство на енергия от възобновяеми източници. 

При одита беше установено, че са необходими подобрения, за да 
може финансирането от ЕС да допринесе максимално за 
постигане на поставените цели. Одитираните проекти са 
постигнали планираните продукти и услуги, и повечето от тях са 
били достатъчно добре разработени и готови за изпълнение, 
когато са били избрани. Не са установени големи преразходи или 
закъснения в проектите, а производствените инсталации за 
възобновяема енергия са били изградени по план и са били 
действащи. Производствени енергийни резултати обаче невинаги 
са били постигнати или не са били правилно измерени. Общата 
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ЕНЕРГЕТИКА 

икономическа целесъобразност е била ограничена, тъй като 
разходната ефективност не е била водещият принцип при 
планирането и изпълнението на проектите, в резултат на което 
разходите са имали ограничена европейска добавена стойност. 

 

Разходна ефективност на инвестициите в енергийна 
ефективност в рамките на политиката на сближаване (СД 
№ 21/2012) 

По време на одита беше направена оценка дали инвестициите на 
политиката на сближаване в областта на енергийната ефективност 
са разходно-ефективни. За тази цел беше проверено дали са били 
определени правилни условия при програмирането 
и финансирането, така че да могат да се осъществят инвестиции 
в рентабилна енергийна ефективност, както и дали проектите за 
енергийна ефективност на обществени сгради са били разходно-
ефективни.  

ЕСП установи, че средният период на възвръщаемост за 
одитираните инвестиционни проекти на ЕС в енергийна 
ефективност надвишава 50 години (в изключителни случаи 
150 години), което означава, че средствата за тези инвестиции 
могат да бъдат използвани по много по-разходно ефективен 
начин. 
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ТРАНСПОРТ 

 

Морският транспорт в ЕС е принуден да оцелява в бурни води – 
много неефективни и неустойчиви инвестиции (СД № 23/2016) 

Между 2000 г. и 2013 г. ЕС e инвестирал 6,8 млрд. евро в пристанища. 
По време на одита Сметната палата направи оценка на стратегиите за 
морския товарен транспорт, изготвени от Комисията и държавите 
членки, както и на икономическата ефективност на финансираните от 
ЕС инвестиции в пристанища.  

Сметната палата установи, че стратегиите за развитие на 
пристанищата, въведени от държавите членки и Комисията, не са 
предоставили достатъчно информация, за да позволят извършването 
на ефективно планиране на капацитета. Финансирането на подобни 
пристанищни инфраструктури и суперструктури в съседни пристанища 
е довело до неефективност и неустойчивост на инвестициите, с голям 
риск от разхищаване на около 400 млн. евро инвестиции. Пътните 
и железопътните транспортни връзки с хинтерланда често са 
липсвали или са били неподходящи, като това означава, че ще има 
нужда от допълнително публично финансиране, за да могат 
първоначалните пристанищни инвестиции да заработят напълно. 
Извършената повторна оценка на пет проекта, проверени през 2010 г., 
показа лоша икономическа ефективност: използването на 
финансираната от ЕС инфраструктура в тези пристанища все още е 
недостатъчно след продължилите близо десетилетие операции. 
Прилежащите пристанищни зони в четири пристанища все още са 
били напълно или почти напълно празни, а в петото пристанище е 
нямало никакви операции. 

Сметната палата констатира също така, че Комисията не е предприела 
необходимите действия в областта на държавната помощ 
и митническите процедури, за да се създаде възможност 
пристанищата да се конкурират при равни условия. 

 

Система на ЕС за сертифициране на устойчиви биогорива (СД 

№ 18/2016) 

Държавите членки трябва да гарантират, че делът на енергията от 
възобновяеми източници в транспорта през 2020 г. ще бъде поне 10 % 
от крайното потребление на енергия в този сектор. Само биогоривата, 
сертифицирани като устойчиви, могат да бъдат отчитани. 
Устойчивостта на повечето биогорива, пуснати на пазара на ЕС, е 
сертифицирана с доброволни схеми, признати от Комисията. 

ЕСП заключи, че поради слабости в процедурата на Комисията за 
признаване и в последващия надзор на доброволните схеми, 
системата на ЕС за сертифициране на устойчивостта на биогоривата 
не е била напълно надеждна. Оценките, извършвани от Комисията, не 
са обхванали в достатъчна степен някои важни аспекти, необходими за 
гарантиране на устойчивостта на биогоривата. 

Освен това Комисията е издала решения за признаване на доброволни 
схеми, които не са разполагали с подходящи процедури за проверка, 
за да се гарантира, че произходът на произведените от отпадъци 
биогорива наистина е от отпадъци или че суровините за биогорива, 
отглеждани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на ЕС за 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=37734�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=37264�
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земеделие.  

Някои признати схеми са били недостатъчно прозрачни или са имали 
управленски структури, състоящи се само от представители на няколко 
икономически оператори. 

По отношение на постигането на целта за 10 % дял в транспорта 
Сметната палата установи, че има вероятност тези статистически данни 
да са надценени, тъй като държавите членки са могли да отчитат като 
устойчиви биогорива, чиято устойчивост не е била потвърдена. 

 

Железопътни товарни превози в ЕС — все още липсва развитие 
в правилната посока (СД № 8/2016) 

За периода 2007—2013 година от бюджета на ЕС са били отпуснати 
около 28 млрд. евро за финансиране на железопътни проекти. Но 
въпреки това и въпреки приоритетът, отдаден от Комисията за 
прехвърляне на товари от автомобилния към железопътния транспорт, 
през последните 15 години железопътният товарен превоз не е успял 
да реагира ефективно на конкуренцията на автомобилния превоз 
в ЕС. При одита беше оценено дали ЕС е бил ефективен при 
укрепването на железопътния товарен превоз и дали резултатите на 
железопътния товарен превоз в рамките на ЕС, по-специално от гледна 
точка на относителния дял и превозваните обеми, са се подобрили от 
2000 г. насам. Железопътният транспорт е по-екологичен и използва 
вносен петрол в по-малка степен, отколкото другите транспортни 
средства, но не успява да реагира ефективно на конкуренцията на 
автомобилния превоз. По време на одита беше констатирано, че като 
цяло резултатите на железопътния товарен превоз остават 
незадоволителни, а делът на автомобилния транспорт е нараснал 
допълнително. 

Заключението на ЕСП е, че изграждането на единно европейско 
железопътно пространство все още е далеч. Железопътната мрежа 
в ЕС като цяло продължава да бъде система от отделни национални 
мрежи. 

Процедурите за управление на движението не са били пригодени към 
потребностите на сектора на железопътния товарен превоз дори 
в рамките на коридорите за железопътен товарен превоз. Лошата 
поддръжка на железопътната мрежа може да засегне устойчивостта 
и работата на финансираната от ЕС инфраструктура. Ако установените 
недостатъци не бъдат преодолени, допълнителното финансиране не 
би могло да разреши проблема самостоятелно. Комисията 
и държавите членки е трябвало да подпомагат ръководителите 
движение да подобрят надеждността, честотата, гъвкавостта, 
ориентираността към потребителите, времето за превоз и цената на 
железопътния транспорт. 

 

Транспорт по вътрешните водни пътища в Европа:условията за 
корабоплаване и делът на този вид транспорт не са се подобрили 
значително от 2001 г. насам (СД № 1/2015) 

При одита еше проверено дали съфинансираните от бюджета на ЕС 
проекти ефективно са допринесли за увеличаването на относителния 
дял на товарния транспорт по вътрешни водни пътища 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_01/SR15_01_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=31393�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=31393�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=36398�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=31393�
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и подобряването на условията за корабоплаване и дали стратегиите на 
ЕС за вътрешен воден транспорт са координирани и обосновани от 
подходящ и изчерпателен анализ. 

По време на одита е констатирано, че е бил постигнат само 
незначителен напредък поради неуспеха в премахването на 
участъците с недостатъчен капацитет. Съфинансираните от бюджета 
на ЕС проекти не са били ефективно изпълнени, а вътрешният воден 
транспорт не е отчел значително увеличение спрямо алтернативния 
наземен транспорт, и условията за корабоплаване не са се подобрили. 
Държавите членки не са обърнали достатъчно внимание на 
вътрешните водни пътища, въпреки че Комисията ги е обявила за 
приоритет. Не е съществувала цялостна съгласувана стратегия между 
държавите членки, свързани чрез основните водни коридори, 
а стратегиите на ЕС не са отчели в достатъчна степен аспектите, 
свързани с опазването на околната среда, както и значението, което 
държавите членки са отдали за поддържането на речните корита. 

Сметната палата препоръча на държавите членки да отдават приоритет 
на онези проекти за вътрешни водни пътища, които осигуряват най-
големи и най-непосредствени ползи. Комисията от своя страна е 
следвало да насочи средствата към проектите с напреднали планове за 
премахване на участъците с недостатъчен капацитет. 

 

Ефективност на проектите в областта на обществения 
градски транспорт, финансирани от ЕС (СД № 1/2014) 

По време на одита е разгледано изпълнението и ефективността на 
проектите в областта на обществения градски транспорт, 
съфинансирани от структурните фондове на ЕС, с цел да установи 
дали те са отговорили на нуждите на ползвателите и дали са 
постигнали своите цели. 

Одитът констатира, че две трети от проектите в областта на 
градския транспорт, които са съфинансирани от ЕС, не са били 
използвани в достатъчна степен. Два от основните фактори за това 
са били слабости в разработването на проектите и неправилна 
политика за мобилност. В общия случай проектите 
с незадоволителни резултати не се били проследени от 
заявителите на проекти или от националните органи. Като цяло, 
изпълнението по отношение на инфраструктурата и превозните 
средства за повечето проекти е било в съответствие със 
спецификациите на проектите. Били са констатирани значителни 
закъснения в сроковете и преразход на средства, но след 
завършването на проектите, почти всички одитирани проекти са 
били отговорили на нуждите на ползвателите. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_01/QJAB14001BGC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_01/QJAB14001BGC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=26838�
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Успяват ли програмите „Марко Поло“ да доведат до прехвърляне 
на шосейния трафик към други видове транспорт? (СД № 3/2013) 

От 2003 г. насам програмите „Марко Поло“ са финансирали 
проекти с оглед прехвърляне на товарните превози от шосейния 
към железопътния транспорт, вътрешноводния транспорт 
и морския превоз на къси разстояния, така че да се намали 
международният автомобилен товарен превоз, да се подобрят 
екологичните характеристики на товарния транспорт, да се намалят 
задръстванията и да се увеличи безопасността по пътищата.  

Като взе предвид големия брой установени слабости, Сметната 
палата заключи, че програмите не са ефективни. Те не са довели 
до постигане на крайните си цели и не са оказали въздействие 
върху прехвърлянето на товарния превоз от шосейния към други 
видове транспорт; липсвали са данни за оценка на очакваните 
ползи; не е имало достатъчно подходящи предложения за проекти; 
съществувало е неяснота по отношение на размера на отчетените 
ограничени количества прехвърлени товари, а много от 
одитираните проекти не са били устойчиви и са щели да бъдат 
предприети дори и без финансиране от ЕС.  

Поради това Сметната палата препоръча програмите „Марко 
Поло“ да бъдат прекратени, и с цел подобряване на ефективността 
на бъдещите транспортни схеми за подкрепа, тя препоръча 
финансирането да се предоставя само при извършена подробна 
предварителна оценка на потенциалното търсене, и ако такъв 
потенциал съществува — към бъдещото финансиране следва да се 
приложат ясни правила и условия. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_03/SR13_03_BG.PDF�
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Ефективна инвестиция ли е използването на структурните 
фондове и Кохезионния фонд за съфинансиране на 
транспортните инфраструктури в морските пристанища? 
(СД № 4/2012) 

Сметната палата извърши оценка на ефективността на проектите 
за транспортни инфраструктури в морските пристанища 
посредством проверка на целите и крайните резултати на 
27 проекта, подпомагани от Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд, както и на начина на управление 
на тези разходи от държавите членки и надзора на процеса от 
Комисията.  

Сметната палата установи, че само 11 от 27 проекта са били 
ефективни при подпомагането на целите на транспортната 
политика. Освен това някои конструкции не се били завършени, 
някои не са били действащи, а други са имали нужда от 
съществени допълнителни инвестиции преди да могат да бъдат 
използвани ефективно. 

 

Подобряване функционирането на транспорта по 
трансевропейските железопътни оси —ефективни ли са 
инвестициите на ЕС в железопътна инфраструктура? (СД 
№ 8/2010) 

Одитът се съсредоточи върху съфинансирането от страна на ЕС на 
железопътната инфраструктура и разгледа доколко то ефективно 
допринася за подобряването на трансевропейските оси. Палатата 
заключи, че могат да бъдат предприети някои стъпки с цел 
постигане на по-големи ползи от изразходваните от ЕС средства, 
но също и че финансирането от ЕС е допринесло за създаване на 
нови възможности пред трансевропейския железопътен 
транспорт. 

Инфраструктурните проекти, съфинансирани от ЕС, са изградили 
планираната инфраструктура съгласно техническите 
спецификации и след завършването си са създали нови 
и подобрени транспортни възможности в ключови отсечки от 
приоритетните проекти. В много случаи измененията на 
техническите спецификации са извършени поради обстоятелства, 
разкрити по време на строителните работи. 

Постигнати са съществени подобрения по линиите, 
предназначени за високоскоростни пътнически превози, които 
функционират напълно според планираното. За разлика от тях 
експлоатацията на конвенционални отсечки за смесен и товарен 
превоз, изградени със съфинансиране от ЕС, е повлияна от 
редица фактори, в резултат на които железопътните услуги не 
функционират напълно на предвиденото равнище. Продължават 
да се наблюдават системни ограничения в европейската 
железопътна мрежа, особено в граничните участъци. 

 
  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_04/SR12_04_BG.PDF�
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ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И БИОЛОГИЧНО 
РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Подкрепа на ЕС за инфраструктура в селските райони — 
възможност за постигане на значително по-голяма икономическа 
ефективност (СД № 25/2015) 

Сметната палата провери дали Европейската комисия и държавите 
членки са постигнали икономическа ефективност чрез финансиране на 
програми за развитие на селските райони за инфраструктура като 
пътища, водоснабдителни системи, училища и други обществени 
съоръжения. Финансираните проекти са били насочени например към 
подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради или 
към осигуряване на по-добра защита от наводнения. 

Въпреки че одитираните инфраструктурни проекти са имали 
положителен принос за селските райони, одиторите установиха, че 
държавите членки и Комисията, действайки чрез споделено 
управление, са постигнали само ограничена икономическа 
ефективност. С наличните средства е било възможно да се постигне 
много повече. Държавите членки невинаги са обосновавали ясно 
необходимостта от използване на фондовете на ЕС за развитие на 
селските райони. Вместо това те са се фокусирали върху избягването 
на двойното финансиране, а не върху постигането на ефективна 
координация с други фондове. Рискът някои проекти да бъдат 
изпълнени и без средства от ЕС, не е бил ефективно управляван, 
въпреки че са били установени някои добри практики. 

По време на одита е установено, че от 2012 г. Комисията е предприела 
по-активен и координиран подход. Ако промените бъдат извършени 
правилно, това би следвало да доведе до по-добро финансово 
управление през периода 2014—2020 г. 

 

Подкрепа от ЕС за държавите производителки на дървен материал 
съгласно Плана за действие на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на горите, управлението 
и търговията (FLEGT) (СД № 13/2015) 

Сметната палата провери дали подпомагането, предоставено от 
Комисията за справяне с незаконната сеч в рамките на плана за 
действие за прилагане на законодателството на ЕС в областта на 
горите, управлението и търговията (FLEGT), е било добре управлявано. 
В рамките на този план за действие в периода 2003—2013 г. са 
отпуснати 300 млн. евро за 35 страни. 
По време на одита е констатирано, че въпреки че планът за действие 
е бил една добра инициатива, резултатите като цяло са били 
незадоволителни. Помощта не е била предоставена на страните, 
произвеждащи дървен материал, в съответствие с ясни критерии, 
а въздействието ѝ е било намалено поради включването на голям 
брой държави, търсещи подпомагане.  
Напредъкът в съответните държави се е различавал в значителна 
степен. Две от тях, Индонезия и Гана, са били на път да получат 
окончателни разрешителни за търговия с дървен материал. Като цяло, 
обаче, напредъкът е бил много бавен и голяма част от страните са 
изпитвали трудности при преодоляване на някои пречки за постигане 
на добро управление. През 12-те години след въвеждането от 
Комисията на плана за действие нито една страна партньор не е 
получила окончателно разрешително. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_25/SR_RURAL_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_25/SR_RURAL_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_25/SR_RURAL_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_13/SR_FLEGT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_13/SR_FLEGT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_13/SR_FLEGT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_13/SR_FLEGT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=35306�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=33292�
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Липсата на адекватно планиране от страна на Комисията и на ясни 
приоритети за финансиране на страните, произвеждащи дървен 
материал, са били важни фактори, допринасящи за това отсъствие на 
напредък. 
ЕСП препоръча на Комисията да определи ясни цели и начини за 
тяхното постигане. Четири държави все още не са приложили изцяло 
Регламента на ЕС за търговията с дървен материал, който е въведен 
с цел предпазване на пазара на ЕС от незаконно навлизане на изделия 
от дървен материал.  

 

Ефективно ли е финансирането по ЕФРР на проекти, пряко 
насърчаващи биологичното разнообразие съгласно 
стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.? 
(СД № 12/2014) 

Сметната палата провери дали държавите членки са използвали 
наличното финансиране от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) за пряко насърчаване на биологичното 
разнообразие и оцени дали съфинансираните проекти 
ефективно са попречили да се загуби биологичното 
разнообразие. 

Одитът констатира, че държавите членки са използвали по-
малко финансиране от ЕФРР за проекти, отколкото за други 
области на разходи от ЕФРР. За да продължи ЕФРР да бъде от 
полза за изпълнението на стратегията на ЕС за спиране на 
загубите на биологично разнообразие до 2020 г., Комисията 
трябва да предостави по-значимо подпомагане за държавите 
членки за изпълнение на конкретни планове за опазване 
и управление на местообитанията и видовете. 
Съфинансираните проекти като цяло са били съгласувани 
с приоритетите в областта на биологичното разнообразие на 
ниво ЕС. Оценката на тяхната ефективност обаче е била 
несполучлива, тъй като повечето държави членки не са имали 
нито показатели за резултати, нито системи за мониторинг, чрез 
които да се оцени развитието на местообитанията и видовете. 

 

Частичен успех на интегрирането в ОСП на целите на 
политиката за водите на ЕС? (СД № 4/2014) 

Сметната палата провери дали целите на политиката за водите 
на ЕС са били успешно интегрирани в ОСП.  

По време на одита е констатирано, че ЕС е постигнал само 
частичен успех в интегрирането на целите на политиката за 
водите в ОСП. Съществували са слабости в двата използвани 
инструмента на ОСП (кръстосаното спазване и развитието на 
селските райони) и забавяния и слабости в прилагането на 
Рамковата директива за водите.  

Инструментите на ОСП са оказали положително въздействие за 
подпомагане на целите на политиката за подобряване на 
количеството и качеството на водите. Тези инструменти обаче 
са били ограничени, що се отнася до заложените в ОСП 
амбициозни цели. Така например нито един от инструментите 
не е позволил пълно обвързване на принципа „замърсителят 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012BGC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012BGC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012BGC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_12/QJAB14012ENC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_BG.pdf�
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плаща“ с разходването на средства по ОСП.  

Освен това е липсвала достатъчна осведоменост на ниво 
институции на ЕС, както и в държавите членки, относно 
различните форми на натиск върху водите в резултат на 
земеделски дейности, както и относно начина, по който този 
натиск се развива.  

 

Ефективен ли е компонентът „Околна среда“ на програма 
LIFE? (СД № 15/2013) 

Одитът обхвана проекти, финансирани в периода 2005—2010 г. 
Одиторите посетиха съответните отговорни служби на 
Комисията и пет държави членки измежду най-големите 
бенефициенти на програма LIFE (Германия, Испания, Франция, 
Италия и Обединеното кралство) с дял от 55 % от общия 
бюджет и 15 % от нейните проекти. 

Сметната палатата установи, че като цяло компонент „Околна 
среда“ на програма LIFE не е работил ефективно, тъй като не 
е бил достатъчно добре изготвен и изпълнен. 

 

Подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони за подобряване на икономическата 
стойност на горите (СД № 8/2013) 

По време на одита беше разгледан въпросът дали 
подпомагането за развитие на селските райони за 
подобряване на икономическата стойност на горите е 
управлявано ефективно и ефикасно.  

Сметната палата установи слабости в концепцията на мярката, 
които значително са възпрепятствали нейното успешно 
прилагане. На ниво Комисия ситуацията в сектора на горското 
стопанство в ЕС не е била специално анализирана, с цел да се 
обоснове предложението за конкретно финансово 
подпомагане за подобряване на икономическата стойност на 
горите, принадлежащи на частни собственици или общини.  

Освен това основните характеристики на мярката не са били 
определени в правните разпоредби. По-специално са 
липсвали определения за термините „икономическа стойност 
на горите“ „и „горско стопанство“. При това държавите членки 
са определили много различни размери на горските 
стопанства, над които се изисква план за управление на горите. 

Сметната палата установи, че само някои от одитираните 
проекти значително са подобрили икономическата стойност 
на горите — чрез подобряване на стойността на земята 
(изграждане на горски пътеки и пътища) или чрез подобряване 
на стойността на горските продукти (лесовъдни операции като 
резитба или прореждане). 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_15/QJAB13015BGN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_15/QJAB13015BGN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_15/QJAB13015ENN.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_08/SR13_08_BG.pdf�
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Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС да подобри 
ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни (СД 
№ 34/2016)  

Сметната палата проучи ролята, която ЕС може да играе в борбата срещу 
разхищаването на храни. Огромни икономически и екологични разходи са 
свързани с разхищението на храни. Според изчисления на ФАО 
икономическата цена на разхищаването на храни в световен мащаб е 
1 трлн. щатски долара годишно, а разходите за опазване на околната среда 
възлизат на 700 млрд. щатски долара. 
Одитът се съсредоточи върху действията за предотвратяване и даряване, 
които са най-ефективните средства в борбата срещу разхищаването на 
храни. В доклада се заключава, че предишните действия не са били 
достатъчни, и че е необходимо укрепване и по-добро координиране на 
стратегията на ЕС за борба срещу разхищаването на храни. Одиторите 
препоръчаха на Комисията да проучи начини за по-добро използване на 
съществуващите политики за борба срещу разхищаването на храни. 
Много от потенциални подобрения, предложени от одиторите, не изискват 
нови инициативи или по-голямо публично финансиране, а по-скоро по-
добро съгласуване на съществуващите политики, по-добра координация 
и ясно определяне на намаляването на разхищаването на храни като цел на 
политиката. 

 

Борба с еутрофикацията в Балтийско море: необходими са 
допълнителни и по-ефективни действия (СД № 3/2016) 

Балтийско море е едно от най-замърсените морета в света. Борбата срещу 
еутрофикацията, която се причинява от притока на хранителни вещества 
основно от селското стопанство и градските отпадъчни води, представлява 
сериозно предизвикателство. Климатичните промени увеличават това 
предизвикателство по два начина: На първо място, промените в режима на 
валежите могат да доведат до по-висока концентрация на замърсители 
близо до бреговете и така да засилят еутрофикацията. На второ място, 
повишените температури на морската вода могат създадат по-добри 
условия за увеличаване на цъфтежа на водорасли. 
Законодателната рамка на ЕС изисква държавите членки да изпълняват 
мерки за борба с прекомерния приток на хранителни вещества и за 
постигане на добро екологично състояние на морските води. ЕС 
съфинансира тези мерки. Сметната палата провери дали действията на ЕС 
са били ефективни в подпомагането на държавите членки да намалят 
притока на хранителни вещества в Балтийско море. Сметната палата 
заключи, че тези действия са довели до ограничен напредък към 
намаляване на замърсяването с хранителни вещества в Балтийско море. 
Сметната палата отправя редица препоръки за подобряване на 
ефективността на действията за борба с еутрофикацията в Балтийско море. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_34/SR_FOOD_WASTE_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_03/SR_BALTIC_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_03/SR_BALTIC_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=40302�
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Качество на водите в басейна на река Дунав: постигнат е напредък по 
отношение на прилагането на Рамковата директива за водите, но са 
необходими още действия (СД № 23/2015) 

По време на одита беше оценено дали прилагането на Рамковата директива 
за водите от страна на Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия е 
довело до подобряване на качеството на повърхностните води в басейна на 
река Дунав. 
Сметната палата заключи, че държавите членки ще трябва да увеличат 
усилията си за ускоряване на напредъка по отношение на качеството на 
водите, тъй като от прилагането на плановете за управление на речните 
басейни от 2009 г. е отбелязано само слабо подобрение. Тези планове са 
били засегнати от недостатъци по отношение на установяването на натиска 
от замърсяване, а определянето на коригиращи мерки не е било 
достатъчно амбициозно. Държавите членки са освободили значителен брой 
водни обекти от задължението за спазване на крайния срок, но без да 
предоставят ясни обосновки за това. 
Одиторите изтъкнаха, че е от съществено значение за държавите членки да 
определят мерки, които са насочени към всеки отделен воден обект въз 
основа на надеждна идентификация относно проблемите на 
замърсяването, които конкретно го засягат. Насочването ще гарантира също 
така и разходната ефективност. След това държавите членки ще трябва да 
направят оценка на разходите за тези мерки и да осигурят налично 
финансиране. 
По отношение на отпадъчните води е имало забавяне в прилагането на 
Директивата за пречистването на градските отпадъчни води и мерките не са 
били достатъчни за коригирането на някои проблеми при дружествата, 
отговарящи за заустването на отпадъчни води чрез налагане на конкретни 
норми за допустими емисии. По отношение на земеделието наличните 
инструменти по време на одита (планове за действие в областта на 
нитратите и в областта на пестицидите) не са били използвани в пълна 
степен, и твърде много се е разчитало на доброволните мерки (в областта на 
развитие на селските райони). 
И за двете области въведените механизми за прилагане (инспекции 
и санкции) са били само частично ефективни. В допълнение е установено, че 
е била налице конкретна нужда от рационализиране на различните 
проверки в областта на земеделието. На последно място, таксата за 
замърсяване на водата, наложена на дружествата, отговарящи за 
заустването на отпадъчни води, не е била използвана по най-добрия начин, 
а принципът „замърсителят плаща“ е бил само частично приложен 
в случаите на дифузно замърсяване в резултат на селскостопанска дейност. 

 

Финансиране от ЕС на пречиствателни станции за градски отпадъчни 
води в басейна на река Дунав: необходими са допълнителни усилия при 
подпомагането на държавите членки за постигане на целите на 
политиката на ЕС в областта на отпадъчните води (СД № 2/2015) 

При одита е направена оценка на спазването на Директивата за пречистване 
на градските отпадъчни води от 4 държави членки в басейна на река Дунав, 
както и на резултатите, постигнати от 28 пречиствателни станции за 
отпадъчни води. 

Въпреки че финансирането от ЕС е изиграло ключова роля в подпомагането 
на държавите за постигане на напредък по отношение на изискванията на 
директивата, при всички са наблюдавани закъснения. В 3 държави членки 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_23/SR_DANUBE_PROGRESS_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_23/SR_DANUBE_PROGRESS_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_23/SR_DANUBE_PROGRESS_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_02/SR_DANUBE_RIVER_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_02/SR_DANUBE_RIVER_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_02/SR_DANUBE_RIVER_BG.pdf�
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усвояването на наличните средства на ЕС е ставало бавно, което е създало 
риск от загуба на средства на ЕС. 

Пречиствателните станции за отпадъчни води са спазили изискванията на ЕС 
за отпадъчните води, когато те са били приложими. В някои случаи обаче 
изискванията на ЕС за отпадъчните води са били по-малко строги от 
националните изисквания, което е знак, че може би е необходимо 
преразглеждане на директивата. 32 % от пречиствателните станции са били 
прекалено големи и е липсвала информация относно преливанията на 
дъждовни води. Също така в някои случаи е трябвало да бъдат намерени 
по-добри методи за обезвреждане по отношение на утайките от отпадъчни 
води. 

Освен това недостатъците в процедурите за определяне на тарифи често са 
излагали на риск устойчивия характер на пречиствателните станции. 
Оперативните разходи, които са намерили отражение в цените, са варирали 
от една пречиствателна станция до друга, а това предполага, че съществува 
възможност да бъдат оптимизирани. 

 

Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на 
инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци 
в подпомагането на държавите членки за постигане на целите на 
политиката на ЕС относно отпадъците? (СД № 20/2012) 

По време на одита е оценена ефективността на структурните мерки за 
финансиране на инфраструктурни обекти за управление на общинските 
отпадъци в подпомагането на държавите членки за постигане на целите на 
политиката на ЕС относно отпадъците.  

Сметната палата отбеляза, че ако не се събират, обработват и изхвърлят 
правилно битовите отпадъци могат да доведат до отрицателни последици 
за околната среда, като например емисии на парникови газове.  

Тя анализира резултатите на извадка от 26 инфраструктурни проекти за 
управление на отпадъците и извърши преглед на постигането на целите на 
политиката на ЕС в областта на отпадъците, както и на прилагането на 
мерки за подкрепа в осемте региона, където се намират 
инфраструктурните обекти. Проучена е и ролята на Комисията.  

ЕСП заключи, че въпреки че в почти всички избрани региони е настъпило 
известно подобрение по отношение на управлението на отпадъците, 
ефективността на финансирането от ЕС на инфраструктурни обекти за 
управление на общински отпадъци по структурните мерки е било 
възпрепятствано от слабото прилагане на информационни, 
административни и икономически мерки за подкрепа, както и от 
слабости в регулаторната рамка и насоките на ЕС в областта на 
отпадъците. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_BG.PDF�
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ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТПАДЪЦИ 

 

Помощ за развитие от Европейския съюз, предназначена за 
водоснабдяване с питейна вода и основна канализация в страните от 
Субсахарска Африка (СД № 13/2012) 

В рамките на одита беше разгледан въпросът дали Комисията е 
управлявала помощта за развитие от ЕС, предназначена за водоснабдяване 
с питейна вода и основна канализация в Субсахарска Африка, така че да се 
постигнат ефективни и устойчиви резултати.  

ЕСП констатира, че помощта от ЕС е подобрила достъпа до питейна вода 
и основна канализация. От друга страна, при по-малко от половината 
проверени проекти са задоволени потребностите на бенефициентите, 
а одиторите отбелязаха, че ползите няма да продължат да съществуват, 
освен ако не се осигурят нетарифни приходи.  

Комисията не е използвала ефективно своите управленски процедури с цел 
увеличаване на вероятността проектите да доведат до дълготрайни ползи. 

 

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТПАДЪЦИ 

 

Максимално ефективно ли са изразходвани средствата за 
водоснабдяване за битови нужди в рамките на структурните мерки 
на ЕС? (СД № 9/2010) 

Одитът на Сметната палата е насочен към инфраструктурата, 
предназначена за битово водоснабдяване, съфинансирана от 
структурни мерки на ЕС през програмния период 2000—2006 г. 
в Испания, Гърция, Португалия и Италия, които са основните получатели 
на финансиране от ЕС в тази област. Целта на одита е да се оцени дали 
са били приети най-подходящите решения, дали съфинансираните 
проекти са били успешни и дали са постигнати целите при възможно 
най-ниската цена за бюджета на ЕС.  
Сметната палата констатира, че въпреки че разходите в рамките на 
структурните мерки да са допринесли за подобряване на снабдяването 
с вода за битови нужди, било е възможно да се постигнат по-добри 
резултати на по-ниска цена. По-специално, при прогнозите за бъдещите 
потребности от вода не са отчетени нито тенденциите на спад 
в търсенето на вода, нито всички ресурси, които вече са били на 
разположение. Не е било взето под внимание намаляването на 
загубите на вода. 
Измерими подобрения са били постигнати по отношение на увеличения 
наличен обем вода, разширения обхват на обществената мрежа, по-
доброто качество на водата, по-доброто функциониране на мрежата 
и непрекъснатостта на услугата; някои проекти обаче не са 
в експлоатация поради липсваща допълваща инфраструктура. 
Одиторите установиха, че наблюдението на постиженията е било 
с променливо качество; в случаите, когато в решенията за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ са наложени определени условия, 
невинаги се е обръщало внимание на това дали тези условия са спазени. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_09/SR10_09_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_09/SR10_09_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_09/SR10_09_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_13/SR12_13_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/NewsItem.aspx?nid=958�
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ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТПАДЪЦИ 

По всички проекти е имало увеличение на разходите и закъснения; при 
оценяването им спрямо двата основни параметъра за ефикасност за 
няколко проекта е установено, че работят с ограничена ефикасност; 
в процеса на определяне на безвъзмездна финансова помощ са 
наблюдавани съществени слабости, а Комисията и управляващите 
органи на държавите членки не са обърнали достатъчно внимание на 
способността на проектите да генерират приходи. 
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕДСТВИЯ 

 

Механизъм за гражданска защита на Съюза — координацията на 
действията за реагиране при бедствия извън ЕС като цяло е била 
ефективна (СД № 33/2016) 

Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз (МГЗС) е 
създаден, за да насърчава бързата и ефективна оперативна 
координация между националните служби за гражданска защита, 
а Европейската комисия е натоварена с важната роля да улеснява 
координацията. 

По време на одита бяха разгледани задействането на МГЗС за 
реагиране при три неотдавнашни международни бедствия: 
наводненията в Босна и Херцеговина (2014 г.), епидемичния взрив на 
вируса ебола в Западна Африка (2014—2016 г.) и земетресението 
в Непал (2015 г).  

Сметната палата стигна до заключението, че Комисията е действала 
ефективно, улеснявайки координацията на действията за реагиране 
при бедствия извън Съюза от началото на 2014 г. насам. Тя отправи 
редица препоръки с цел по-нататъшното подобряване на 
функционирането на МГЗС по време на етапа на реагиране при 
бедствия. 

 

Добре ли се управлява помощта от ЕС за предотвратяване 
и възстановяване на щети от пожари и природни бедствия 
в горите? (СД № 24/2014) 

През програмния период 2007—2013 г. Европейският земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) предоставя подкрепа за 
възстановяване на потенциала на горското стопанство в гори, 
претърпели природни бедствия и пожари, както и за превантивни 
мерки.  

Сметната палата заключи, че подпомагането не е управлявано 
достатъчно добре, както и че Комисията и държавите членки не са 
успели да докажат, че предвидените резултати са били постигнати по 
икономически ефективен начин.  

Превантивните действия не са били достатъчно добре насочени. По 
време на одита бяха установени дейности, неподходящи за постигане 
на целите на мярката. Не е била добре гарантирана икономическата 
ефективност на финансираните дейности. На последно място, 
въведените инструменти за мониторинг не са позволили на Комисията 
и на държавите членки да оценят по подходящ начин ефикасността 
и ефективността на мярката. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_33/SR_DISASTER_RESPONSE_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_33/SR_DISASTER_RESPONSE_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_33/SR_DISASTER_RESPONSE_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_24/SR14_24_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_24/SR14_24_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_24/SR14_24_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=40303�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=31318�
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕДСТВИЯ 

 

Подкрепа от ЕС за възстановяване след земетресението в Хаити 
(СД № 13/2014) 

В този доклад беше разгледано управлението на бедствия. 
Земетресенията не са свързани със самото глобално затопляне, но 
начинът, по който средствата се използват за справяне с природни 
бедствия от този вид, е сходен с начина, по който те се използват за 
справяне с бедствията, свързани с изменението на климата.  

В доклада се стига до заключението, че Комисията се е насочила 
добре към приоритетните нужди от възстановяване (стабилна 
стратегия, подходящо разделение на усилията между Комисията 
и другите основни донори).  

Въпреки това програмите не са били изпълнени достатъчно 
ефективно, а помощта, възстановяването и развитието не са били 
достатъчно добре свързани. Това се е дължало отчасти на трудния 
контекст и слабостите, установени на ниво национални органи, но 
също и на недостатъци в управлението на някои фактори, които са под 
контрола на Комисията. При повечето програми са наблюдавани 
закъснения, а напредъкът по някои от тях е бил ограничен. 
Мониторингът се е основавал на подходяща рамка, но за него не са 
били отпуснати достатъчно ресурси.  

 

Помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за 
земетресението в Абруци през 2009 г. — полза и разходи за 
извършените дейности (СД № 24/2012) 

В този доклад е разгледано управлението на бедствия. Земетресенията 
не са свързани със самото глобално затопляне, но начинът, по който 
средствата се използват за справяне с природни бедствия от този вид, 
е сходен с начина, по който те се използват за справяне с бедствията, 
свързани с изменението на климата. 

В контекста на одита беше оценено дали финансираните операции са 
били в съответствие с Регламента за фонд „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС), 
и дали строителният проект CASE (представляващ по-голямата част от 
разходите) е бил добре планиран и изготвен, както и дали е бил 
и изпълнен при надлежно съобразяване с принципа на икономичност.  

ЕСП установи, че въпреки че другите финансирани проекти са били 
допустими за подпомагане, един проект (проектът CASE), не е спазил 
регламента за ФСЕС. Освен това са били налице недостатъци 
в планирането на проекта CASE, както и в спазването на принципа на 
икономичност по време на изпълнението му. 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013BGC.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=28102�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_24/SR12_24_BG.PDF�


 21 

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Европейският институт за иновации и технологии следва да 
промени механизмите си за постигане на резултати и някои 
елементи на модела си на функциониране, за да постигне 
очакваното въздействие (СД № 4/2016) 

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) се стреми 
да подобри връзките между образованието, науката и бизнеса, 
и по този начин да служи като двигател на иновациите в ЕС. 
Сметната палата заключи, че въпреки наличието на основателна 
причина за съществуването на EIT неговата сложна оперативна 
рамка и проблеми в управлението са затруднили цялостната му 
ефективност.  

Сметната палата установи различни слабости в модела на 
финансиране на EIT, в договореностите за докладване между EIT 
и общностите на знанието и иновациите, както и по отношение на 
финансовата устойчивост на тези общности. Седем години след 
създаването си EIT все още не е бил напълно независим 
в оперативно отношение от Европейската комисия. Това е 
възпрепятствало процеса на вземане на решения. Сметната 
палата посочи, че ако EIT иска да стане значим иновационен 
институт, както е било първоначално предвидено, са необходими 
законодателни и оперативни корекции, чрез които да се насърчи 
по-активно потенциалът за иновации на ЕС. 

В сектора на енергетиката и климата по време на одита не бяха 
открити данни за конкретни резултати от сътрудничеството между 
общностите на знанието и иновациите (ОЗИ). Сметната палата 
отбеляза също така, че ОЗИ в областта на климата са постигнали 
изцяло само 8 от своите 18 стратегически цели. 

 

Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на Седмата 
рамкова програма за научни изследвания? (СД № 2/2013) 

Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности е един от ключовите 
инструменти на Съюза за финансиране на научни изследвания.  

В доклада се разглежда управлението на тази програма от страна 
на Комисията. Сметната палата заключи, че Комисията е 
предприела стъпки за опростяване и подобряване на 
управлението на програмата, но в редица области осигуряването 
на ефикасно изпълнение е продължило да бъде 
предизвикателство. 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_BG.pdf�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_02/SR13_02_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_02/SR13_02_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=35819�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_02/SR13_02_BG.PDF�
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ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 
ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ 
НЕГО 

 

Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти — 
поуки от програмния период 2007—2013 г. (СД № 19/2016) 

Одиторите провериха дали финансовите инструменти в областта 
на регионалната, социалната, транспортната и енергийната 
политика са ефективен начин за изпълнение на бюджета на ЕС 
през периода 2007—2013 г. Одиторите идентифицираха редица 
съществени въпроси, които ограничават ефективността на тези 
инструменти: 

• разходите и таксите за управление са били високи 
в сравнение с предоставената подкрепа, и значително по-високи 
от фондовете в частния сектор; 
• значителен брой инструменти са били прекалено големи и до 
края на 2014 г. са продължили да срещат значителни проблеми 
при изплащането на капитала си (въпреки че са били 
предприети стъпки, които биха могли да облекчат този 
проблем); 
• финансовите инструменти при споделено и при 
централизирано управление не са били успешни 
в привличането на частен капитал;  
• само ограничен брой инструменти са успели да осигурят 
финансова подкрепа за многократна употреба. 

 

Изразходване на най-малко една пета от бюджета на ЕС за 
действия по климата — предприемат се амбициозни действия, 
но рискът от неуспех е сериозен (СД № 31/2016) 

ЕС прие, че най-малко 20 % от неговия бюджет за периода 2014—
2020 г. ще бъде използван за действия, свързани с климата. 
Предвидено е тази цел да бъде постигната чрез включването на 
действията по климата в различните области на политика 
и фондове от бюджета на ЕС. 
Сметната палата установи, че съществува сериозен риск да не 
бъде постигната целта на ЕС за изразходване на най-малко една 
пета от бюджета му за действия по климата между 2014 г. 
и 2020 г. 
Тя констатира, че се предприемат амбициозни действия и че има 
постигнат напредък. Въпреки това, ако не бъдат положени по-
големи усилия, сериозният риск целта от 20 % да не бъде 
постигната остава. Изпълнението на целта е довело до повече 
и по-добро насочване на действията по климата по линия на 
Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния 
фонд. Въпреки това в областта на земеделието, развитието на 
селските райони и рибарството, както и в контекста на 
Европейския социален фонд, одиторите не откриха значителна 
промяна по отношение на действията по климата. 
Според Комисията частта от средствата, които са разпределени за 
действия по климата, представляват средно 17,6 % в периода 
2014—2016 г. За постигане на общата цел на бюджета на ЕС до 
края на 2020 г. Сметната палата изчисли, че нивото на 
финансиране на действията по климата ще трябва да бъде 
увеличено до средно 22 % за периода от 2017 г. до 2020 г. 
включително. Като цяло по време на одита Комисията е 
изчислила, че за действия по климата за периода 2014—2020 г. 
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ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 
ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ 
НЕГО 

ще бъдат насочени 18,9 % от бюджета, а това е по-малко от 
целевото ниво от 20 %.  
Сметната палата също така установи, че изчисленията на 
Комисията са основани на допускания относно земеделските 
разходи за действия по климата, при които има надценяване и за 
които няма солидна обосновка. 

 

Финансиране от ЕС на борбата с изменението на климата 
в контекста на външната помощ (СД № 17/2013) 

Сметната палата провери дали Комисията е управлявала добре 
разходите от бюджета на ЕС и Европейския фонд за развитие 
(ЕФР). Сметната палата оцени също така дали Комисията е 
предприела подходящи стъпки за насърчаване на координацията 
с държавите членки на ЕС по отношение на финансирането на 
борбата с изменението на климата за развиващите се държави, 
както и дали тази координация е била целесъобразна. 

Сметната палата заключи, че Комисията е управлявала добре 
свързаните с климата разходи на ЕС, финансирани от бюджета на 
ЕС и ЕФР. Въпреки това, за да постигне ЕС максимално 
международно въздействие, Сметната палата препоръчва 
значително да се подобри съществено координацията между 
Комисията и държавите членки във финансирането на борбата 
с изменението на климата за развиващите се държави, както 
и да се засили координацията на борбата срещу корупцията. 
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ДРУГИ ОБЛАСТИ 

 

Подобрен ли е процесът на изготвяне на надеждна 
и достоверна европейска статистика в Комисията 
и Евростат? (СД № 12/2012) 

По време на одита беше проверено дали Комисията и Евростат са 
подобрили процеса на изготвяне на надеждна и достоверна 
европейска статистика. За тази цел е било необходимо спазване 
на Кодекса на европейската статистическа практика, който 
установява стандартите за разработване, изготвяне 
и разпространение на статистически данни, и изпълнението на 
Европейската статистическа програма. Одитът не беше насочен 
към проверка на надеждността на конкретни статистически 
продукти и услуги.  

ЕСП констатира, че Комисията и Евростат все още не са 
постигнали пълно прилагане на Кодекса на европейската 
статистическа практика, а служба Евростат не е разработила 
Европейската статистическа програма за периода 2008—2012 г. 
така, че да бъде ефективен инструмент за планиране, 
мониторинг и управленска отговорност. 

 

Ефективност на помощта за развитие от Европейския съюз, 
предназначена за продоволствена сигурност в Субсахарска 
Африка (СД № 1/2012) 

Одитът имаше за цел да оцени степента на ефективност на 
помощта за развитие от ЕС, предназначена за продоволствена 
сигурност в Субсахарска Африка, като се анализира дали тази 
помощ е отговаряла на нуждите и приоритетите на съответните 
държави, както и дали интервенциите на ЕС са били ефективни.  

Сметната палатата достигна до заключението, че помощта за 
развитие от ЕС, предназначена за продоволствена сигурност 
в Субсахарска Африка, като цяло е била ефективна и е 
представлявала съществен принос към постигането на тази 
сигурност. Комисията обаче не е обърнала достатъчно внимание 
на възможностите за предоставяне на подкрепа от ЕС в други 
страни, които също страдат от хронична продоволствена 
несигурност и не е обърнала подходящо приоритетно внимание 
на областта на храненето. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_12/SR12_12_BG.PDF�
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_01/SR12_01_BG.PDF�


 25 

 

ДРУГИ ОБЛАСТИ 

 

Оценка на въздействието в институциите на ЕС — подпомага 
ли тя вземането на решения? (СД № 3/2010) 

В рамките на одита беше проверено дали Комисията е изготвила 
оценки на въздействието при формулиране на своите 
предложения, дали процедурите на Комисията за оценка на 
въздействието са подпомогнали по уместен начин 
разработването на нейните инициативи, както и дали 
съдържанието и представянето на докладите на Комисията за 
оценка на въздействието са били подходящи. 
Като цяло, особено през последните години, резултатите от 
одитите показват, че оценката на въздействието подкрепя по 
ефективен начин процеса на вземане на решения в рамките на 
институциите на ЕС. 
Оценките на въздействието на Комисията обаче не са били 
актуализирани съобразно развитието на законодателната 
процедура, а Европейският парламент и Съветът рядко са 
извършвали оценки на въздействието на предложените от тях 
изменения на законодателство. 
В рамките на одита бяха идентифицирани области за подобрение 
по отношение на процедурите на Комисията за оценка на 
въздействието, както и по отношение на съдържанието 
и представянето на докладите за оценка на въздействието. 
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