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Често задавани въпроси 
Люксембург, 10 ноември 2020 г. 

Годишен доклад за 2019 г.  
10-те най-често задавани въпроси 

 
1. Каква е ролята на Европейската сметна палата по отношение на бюджета 
на ЕС? 

Всяка година ние проверяваме отчетите на ЕС и предоставяме становище по два 
въпроса: дали отчетите са точни и надеждни и дали бюджетът на ЕС е изразходван 
в съответствие с правилата. Тази проверка формира основата на нашата Декларация 
за достоверност, която сме длъжни да представим на Европейския парламент и на 
Съвета в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 
През 2019 г. разходите на ЕС са общо 159,1 млрд. евро, което представлява 2,1 % от 
общия размер на публичните разходи на държавите — членки на ЕС. 

2. Заверила ли е Европейската сметна палата отчетите за 2019 г.? 

Да. ЕСП завери отчетите за 2019 г., тъй като ги оценява като надеждни (тя изрази 
„положително“ одитно становище), както прави това всяка финансова година от 
2007 г. насам. ЕСП заключава, че отчетите за 2019 г. дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за финансовото състояние на ЕС и за резултатите от неговата 
дейност за тази година. 
Освен своето становище относно отчетите, ЕСП е длъжна да изрази и становище 
(основаващо се на извършената от нея одитна дейност) относно съответствието на 
плащанията с правилата на ЕС. През последните няколко години като цяло е налице 
подобрение в изчисления процент грешки при плащанията — 3,8 % през 2015 г., 3,1 % 
през 2016 г., 2,4 % през 2017 г. и 2,6 % през 2018 г. През 2019 г. обаче изчисляваме 
леко завишен процент – 2,7 %. 

3. Какво представлява изчисленият процент грешки? 

Стойността 2,7 % представлява нашето приблизително изчисление на размера на 
средствата, които не е трябвало да бъдат изплатени от бюджета на ЕС, защото според 
нас не са били изразходвани в съответствие с правилата на ЕС и поради това не 
отговарят на целите на планираното да се постигне със съответното прието от Съвета 
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и Парламента законодателство на ЕС или със специфичните национални правила 
в държавите членки. 

Като типични грешки могат да се посочат изплащането на средства за бенефициенти 
или проекти, които не са допустими за финансиране, закупуването на услуги и стоки 
или извършването на инвестиции без прилагане на правилата за обществени поръчки. 

4. Означава ли това, че 2,7 % от средствата на ЕС представляват ненужно 
разхищение? 

Не. Такава формулировка е неточна, тъй като съществува значителна разлика между 
„грешки“ и „разхищение“. В контекста на тестването ние проверяваме дали средствата 
на ЕС са изразходвани в съответствие с правилата, дали заявените разходи са 
изчислени правилно и дали условията за допустимост са изпълнени. Ако едно от тези 
изисквания не е спазено, считаме, че е налице „грешка“. Така трябва да разбираме 
тази цифра 2,7 %. 
Някои грешки са свързани с плащания, които не отговарят на критериите за 
допустимост. Така например установихме, че една градска пешеходна алея 
в Португалия е била съфинансирана от ЕС, въпреки че работата по нея е била 
приключила към момента на кандидатстване за финансиране от ЕС. Това е 
в противоречие с условията за допустимост, които не допускат финансиране с обратно 
действие. В друг случай едно стопанство от около 1000 хектара е кандидатствало за 
помощ за изграждане на складово съоръжение за животински фураж, но вместо това е 
изградило склад за зърнени храни. Това е в противоречие с правилата, съгласно които 
подпомагане за складови съоръжения за култури се отпуска само за по-малки 
стопанства. И в двата случая, въпреки че бенефициентите не са отговаряли на всички 
условия, средствата от ЕС все пак може да са имали известно положително 
въздействие и да са осигурили известна полза.  
В същото време е напълно възможно разходи, които са изцяло законосъобразни 
и редовни, да представляват все пак ненужно разхищение. Един от примерите, за 
които Сметната палата докладва, се отнася до пристанищна инфраструктура, 
изградена без адекватно отчитане на прогнозираните нива на товарните превози. 

5. Представляват ли откритите грешки измама? 

В повечето случаи — не. Измамата е умишлено извършена заблуда с цел извличане 
на полза. Въпреки че може да е трудно да се установи измама чрез стандартните 
одитни процедури, всяка година нашите тестове разкриват известен брой 
предполагаеми случаи.  
През 2019 г. констатирахме 9 случая на предполагаема измама от приблизително 
747 одитирани операции. Докладвали сме всички тези случаи на ОЛАФ — 
Европейската служба за борба с измамите, която извършва необходимите действия по 
разследване и проследяване в сътрудничество с органите на държавите членки. 

6. Влошава ли се финансовото управление на ЕС? 

През последните няколко години като цяло е налице подобрение в изчисления 
процент грешки при разходите —от 4,4 % през 2014 г. до 2,7 % през 2019 г. 
Съществуват положителни елементи в сравнение с 2018 г., като например 
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положителното развитие в област „Природни ресурси“ и устойчивите резултати 
в област „Администрация“. 

Въпреки това високорисковите разходи продължават да се характеризират със 
съществено ниво на грешки. Относителният дял на този вид разходи се е увеличил 
в бюджета за 2019 г. на 53 % и представлява по-голямата част от нашата одитна 
популация. Сметната палата изчислява нивото на грешки при високорисковите 
разходи на 4,9 %. За разлика от последните три години заключаваме, че грешките са 
широко разпространени, поради което изразяваме отрицателно становище относно 
разходите. 

7. Какво означава „широко разпространени грешки“? 

Над половината от разходите на ЕС през 2019 г. се считат за високорискови. Въпреки 
че Сметната палата изчислява общото ниво на грешки за разходите на 2,7 %, то достига 
4,9 % при изолираното оценяване на високорисковите разходи. Поради съществения 
дял на този вид разходи в общия размер на разходите считаме, че грешките са широко 
разпространени — те присъстват в цялата одитирана популация или в значителна част 
от нея. 

8. Какво представляват „високорисковите“ разходи?  

Високорисковите разходи се подчиняват предимно на принципа на възстановяване 
от ЕС на допустими разходи за допустими дейности (при спазване на сложни правила). 
Например възстановяване се извършва за научноизследователски проекти 
(„Конкурентоспособност“), инвестиции за регионално развитие и развитие на селските 
райони („Сближаване“ и „Природни ресурси“) и проекти за помощ за развитие 
(„Глобална Европа“). През настоящата година делът на този вид разходи е нараснал на 
53,1 %, което се дължи в голяма степен на увеличение на разходите в област 
„Сближаване“. 

Нискорисковите разходи са свързани с плащания по права, извършвани за 
бенефициенти, които отговарят на определени (не толкова сложни) условия. Тези 
плащания включват например пряка помощ за земеделски стопани („Природни 
ресурси“), стипендии за студенти и за изследователска дейност 
(„Конкурентоспособност за растеж и работни места“), и заплатите и пенсиите на 
служителите на ЕС („Администрация“). 

9. Какво означава положително становище/становище 
с резерви/отрицателно становище? 

Понятието „положително становище“ означава, че данните дават вярна и точна 
представа за финансовото състояние и следват правилата за финансово отчитане 
и управление.  
„Становище с резерви“ означава, че одиторите не могат да дадат положително 
становище, но установените проблеми не са широко разпространени.  
„Отрицателното становище“ е показател за широко разпространени проблеми.  

10. Какво означава „съществено ниво на грешки“? 
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В одитната терминология това е нивото, над което се счита, че грешките оказват 
значително въздействие. „Съществено ниво на грешки“ е такова ниво на грешки, 
което вероятно би повлияло върху вземането на решения от страна на 
предполагаемите ползватели на даден одитен доклад. И ЕСП, и Европейската комисия 
са определили праг на същественост от 2 %. 

 

 

Годишният доклад на Сметната палата за 2019 г. е публикуван на сайта eca.europa.eu 
на 23 официални езика на ЕС. 
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