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Съобщение за пресата 

Люксембург, 24 април 2015 г. 
 

Техническата помощ може да бъде използвана по-добре в областта на 
земеделието и развитието на селските райони, заявяват одиторите на ЕС 

В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се констатира, че нито Комисията, нито 
държавите членки на Европейския съюз могат да докажат в каква степен техническата помощ в областта на 
земеделието и политиката за развитие на селските райони е допринесла за бюджетната ефективност и за 
изпълнението на целите на Общата селскостопанска политика. 

Техническата помощ (ТП) има за цел предоставяне на специфични експертни познания и финансиране за 
подпомагане на правителствените служби при развитието на административния капацитет и свързаните с 
това разходи. Въпреки че могат да се покриват административни разходи, финансирането за ТП не трябва да 
се възприема като заместител на тези разходи, ако не води до допълнително изграждане на капацитет.  

В одитираната област държавите членки имат право да използват финансирането за ТП от бюджета на ЕС за 
широк набор от дейности, до таван от 4 % от националния пакет за развитие на селските райони. За периода 
2007—2013 г. държавите членки са планирали да използват по този начин 1,5 млрд. евро. За новия програмен 
период (2014—2020 г.) сумата е нараснала на приблизително 1,9 млрд. евро. 

Одиторите на ЕС установиха, че финансирането на изграждането на мрежи за развитие на селските райони 
предлага най-добрия потенциал за приемливо използване на ТП в бюджета за развитие на селските райони. 
Мрежите за развитие на селските райони, които имат за цел да засилят сътрудничеството, споделянето на 
знания и иновациите в сектора на земеделието, са подходящ инструмент за ТП.  

При по-голямата част от разходите за ТП обаче ресурсите, определени за изграждане на капацитета, често са 
били използвани за подпомагане на общите административни бюджети. Финансирането за ТП е помогнало на 
държавите членки да покрият разходи за възнаграждения в областта на развитието на селските райони, в 
момент, когато в цяла Европа административните бюджети са били намалени. Подобна тенденция се 
наблюдава и в Комисията, която също има свой вътрешен бюджет за ТП. Одиторите на ЕС установиха, че както 
в държавите членки, така и в Комисията, редица дейности, които следва да бъдат финансирани от редовните 
административни разходи, всъщност са били финансирани като ТП. 

Въпреки че законодателството не забранява изрично ТП да се използва по такъв начин, ЕСП счита, че 
изразходването на средства за възнаграждения на персонала от националната администрация и други 
режийни разходи не представлява най-добрият начин за използване на финансирането за ТП. „От 
първостепенно значение е, че тези средства  е можело да бъдат използвани за проекти за развитие на 
селските райони по места, така че очевидно това представлява пропусната полза  в резултат на 
прекомерно използване на ТП — по-малко реални инвестиции в сектора на земеделието,“ коментира Kersti 
Kaljulaid, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Одиторите на ЕС отправят следните препоръки: 

• Комисията следва да прецизира обхвата и прилагането на техническата помощ от държавите членки в 
областта на развитието на селските райони. Това би подобрило прозрачността относно начините, по 
които може да се използва финансирането. Комисията трябва да следи отблизо използването на ТП от 
държавите членки и да предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че общите административни 
разходи не се финансират от бюджетните редове за ТП. 

• В бъдеще Комисията следва да изисква от държавите членки да докладват отделно 
административните разходи/разходите за „бюджетна подкрепа“ за развитие на селските райони, за 
да създаде по-голяма прозрачност за факта, че част от финансирането за ТП се използва за подобно 
подпомагане. 

• Комисията и държавите членки следва да създадат подходяща рамка за изпълнение по отношение на 
финансирането на ТП. По-специално, нуждите от ТП на Комисията и на държавите членки следва да 
бъдат надлежно оценени и следва да има механизъм за определяне на целите и измерване на 
напредъка в тяхното постигане. 

 

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. 

Настоящият специален доклад (СД № 4/2015), озаглавен „Техническа помощ — какъв е приносът ѝ в сферата 
на земеделието и развитието на селските райони?“ се фокусира върху управлението на техническата помощ 
и приноса ѝ към основните цели на политиката за земеделие и развитие на селските райони. Нашите одитори 
извършиха проверка на това кои дейности в Комисията и в държавите членки са подпомогнати с финансиране 
за ТП, дали декларираните разходи са били допустими и дали механизмите за измерване на резултатите от 
ТП са целесъобразни и ефективни. 

ЕСП провери използването на финансиране за техническа помощ в сферата на земеделието и развитието на 
селските райони през програмния период 2007—2013 г. Одитът се съсредоточи върху редовността, 
ефективността и ефикасността на финансирането в Комисията и държавите членки. 


