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Безвъзмездна финансова помощ, отпускана от 
агенциите на ЕС: според одиторите „продължават да 
съществуват недостатъци“ 

В нов доклад на Европейската сметна палата са установени недостатъци в начина на 
управление на безвъзмездната финансова помощ, отпускана от агенциите на ЕС. От няколко 
години одиторите критикуват системите за контрол на безвъзмездната финансова помощ от 
агенциите. Въпреки че в настоящия момент одитираните агенции като цяло спазват правилата, 
бяха отбелязани конкретни недостатъци в областите на мониторинг и оценка на изпълнението. 
В някои случаи процедурите на подбор и отпускане на безвъзмездна финансова помощ не 
съответстват изцяло на основните принципи на прозрачност и еднакво третиране. Освен това 
одиторите предупреждават, че продължава да съществува опасност от възникване на 
конфликти на интереси.  

Одиторите провериха системите и контрола в пет агенции — Европейския институт за иновации 
и технологии (EIT), Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по 
външните граници на държавите членки на Европейския съюз (Frontex), Европейската агенция за 
околна среда (ЕАОС), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейския център 
за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Взети заедно, тези пет агенции 
представляват малко повече от 90 % от общия размер на безвъзмездната финансова помощ през 
периода 2013—2015 г., която възлиза на 740 млн. евро. 

Одиторите достигнаха до заключението, че одитираните агенции като цяло са отпускали 
и изплащали безвъзмездна финансова помощ в съответствие с правилата, но въпреки това 
повечето от тях не са използвали адекватно наличните алтернативни възможности за 
финансиране, а в някои случаи безвъзмездната помощ не е представлявала най-ефективният 
инструмент. При по-голямата част от одитираните агенции има възможност да бъдат подобрени 
процедурите за отпускане на средства, контролните системи и измерването на резултатите. 
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Според одиторите агенциите не са измерили адекватно ефективността на отпусканата 
безвъзмездна помощ.  

„Безвъзмездната финансова помощ като цяло е допринесла за изпълнението на политиките 
на тези агенции,“ заяви Louis Galea, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за 
изготвянето на доклада. „Но те не са успели да въведат адекватни системи за мониторинг за 
действията, финансирани с такава помощ.“ 

Одиторите отправят следните препоръки към всички агенции, които използват безвъзмездна 
финансова помощ: 

• преди да започнат да отпускат безвъзмездна финансова помощ, да обмислят дали това е 
най-ефективният инструмент за финансиране; да използват и опростени варианти на 
разходи и пряко възлагане, когато това е оправдано; 

• да посочват в своята работна програма кои действия ще се извършат чрез безвъзмездна 
финансова помощ, като обърнат специално внимание на конкретните цели и очакваните 
резултати от тях, и какви са планираните финансови и човешки ресурси, необходими за 
изпълнението на действията, финансирани с безвъзмездна помощ; 

• да определят официални вътрешни процедури, чрез които да се предотвратяват 
потенциални конфликти на интереси и да се прилагат принципите на прозрачност и равно 
третиране при използване на специфични процедури по предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ; 

• да продължават да укрепват системите си за проверка по отношение на изпълнението на 
проектите, финансирани с безвъзмездна помощ; 

• да създадат системи за мониторинг и отчитане на изпълнението, които се основават на 
ключови показатели за изпълнението, ориентирани към резултатите и въздействието, 
както и към резултатите от последващите оценки. 

 

Специален доклад № 12/2016 „Агенциите невинаги използват безвъзмездната финансова помощ по 
подходящ или безспорно ефективен начин“ е публикуван на 23 официални езика на ЕС на уебсайт 
eca.europa.eu. 

 


