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„Необходими са още много усилия за решаване на 
проблемите, свързани с обществените поръчки“, считат 
одиторите на ЕС 

В нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че продължават да 
съществуват широкоразпространени проблеми в начина, по който публичните органи в 
държавите от ЕС възлагат изпълнението на договори. Въпреки че Комисията и държавите 
членки са започнали да вземат мерки за преодоляване на този проблем, според 
одиторите на ЕС все още трябва да се положат много усилия. Одиторите считат, че ако до 
края на следващата 2016 година ситуацията не се е подобрила, плащанията за 
засегнатите държави членки за периода 2014—2020 г. следва да бъдат временно 
преустановени. 

За периода 2007—2013 г. са отпуснати 349 млрд. евро в областта на регионалната политика 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския 
социален фонд. Значителна част от тези парични средства се изразходва чрез обществени 
поръчки. В около 40 % от проектите, при които възлагането на обществени поръчки е 
одитирано в рамките на годишните доклади на Сметната палата за годините 2009—2013 г., 
са установени грешки във връзка с обществените поръчки. Сериозните грешки са довели до 
липса на лоялна конкуренция и до избор на изпълнители сред оферентите, които не са 
предложили най-добрата оферта. Одиторите на ЕС направиха оценка на това дали 
Комисията и държавите членки предприемат подходящи и ефективни действия за 
решаване на тези проблеми. 

Те извършиха посещения в Чешката република, Испания, Италия и Обединеното кралство 
— някои от държавите членки, при одитите на чиито декларации за достоверност в 
периода 2009—2013 г. Сметната палата установи голям брой грешки при обществените 
поръчки. Одитът установи, че Комисията и държавите членки са започнали да разрешават 
този проблем, но остава още много да се направи по отношение на анализирането на 
проблема и предприемането на ефективни действия. Така например системният анализ е 
много ограничен и на ниво Комисия и държави членки липсват достатъчно подробни, 
солидни и съгласувани данни за естеството и степента на грешките. 
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„Комисията и държавите членки трябва да положат повече усилия за справяне с 
големия брой грешки при възлагане на обществени поръчки, които се появяват в 
разходите на ЕС всяка година“, декларира Phil Wynn Owen, членът на ЕСП, отговорен за 
изготвянето на доклада. Одиторите препоръчват създаването на група на високо равнище, 
за да се осигури поемането на ръководна роля в решаването на проблема с грешките при 
обществените поръчки и да се постигне опростяване на взетите действия. В допълнение 
планът за действие на Комисията следва да бъде публикуван, а напредъкът да бъде 
ежегодно докладван. Сметната палата препоръча също така Комисията и държавите членки 
да извършат цялостен анализ на честотата, сериозността и причините за грешките при 
обществените поръчки в областта на политиката на сближаване.  

Одиторите считат за добра практика случаите, при които държавите членки са започнали 
систематично събират информация относно грешките при обществените поръчки. През 
2013 г. Комисията също така създаде вътрешна техническа работна група за разглеждане на 
проблема и изготви вътрешен план за действие. Въпреки това, повечето от действията в 
плана все още не са изцяло изпълнени.  

Одиторите отбелязват, че в началото на 2015 г. Комисията е установила, че известен брой 
държави членки все още не изпълняват условията, които са предвидени за използването на 
европейските структурни и инвестиционни фондове за обществените поръчки през 
разходния период 2014—2020 г. Тези условия се считат за необходими предпоставки за 
ефективното и ефикасно използване на подкрепата от Съюза. Ако до края на 2016 г. не са 
изпълнени предварителните условия във връзка с обществените поръчки, одиторите 
препоръчват на Комисията да използва правомощията си за спиране на плащанията за 
периода 2014—2020 г. към съответните държави членки, докато те не отстранят слабостите. 

Бележки към издателите: 

Одитът обхвана действията, предприети от Комисията и държавите членки през периода 
2009—2014 г. за решаване на проблема с неспазването на правилата за обществените 
поръчки. Одиторите посетиха четири държави членки (Чешката република, Испания, Италия 
и Обединеното кралство), при одитите на чиито декларации за достоверност в периода 
2009—2013 г. Сметната палата установи голям брой грешки при обществените поръчки. 
Одиторите проведоха проучване сред 115 одитни органа в 27 държави членки (без 
Хърватия), отговарящи за оперативни програми, финансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд. Те изпратиха също 
така кратка анкета на 28-те върховни одитни институции на държавите членки от ЕС. 

 


