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Одиторите на ЕС считат, че нивото на информираност в държавите 
членки относно правилата за държавна помощ е ниско, както и че 
нарушенията в този сектор са значителни 

Според новия доклад от Европейската сметна палата държавите членки рядко откриват нарушения на 
правилата за държавна помощ. Сметната палата установи съществено неспазване на правилата за 
държавна помощ в областта на политиката на сближаване и приканва за промяна на начина на 
одобряване и мониторинг на проектите.  

Сметната палата извърши оценка какво е нивото на неспазване на правилата за държавна помощ 
в областта на политиката на сближаване за периода до 2014 г. и доколко Европейската комисия е 
запозната с причините за тяхното неизпълнение. Одиторите провериха също така дали има вероятност 
новите правила на Комисията за периода 2014—2020 г. да доведат до подобрения. 

Те установиха значително ниво на нарушения. Одиторите констатираха, че почти 20 % от проектите 
в областта на политиката на сближаване, свързани с държавна помощ, са били засегнати от грешки при 
държавната помощ. Същевременно одитните органи в държавите членки са установили нарушения на 
правилата за държавна помощ в много по-малка степен, отколкото Комисията или одиторите на ЕС. 
Държавите членки са установили грешки при държавната помощ едва при 3,6 % от проектите в тази 
област, докато одиторите на ЕС, използвайки сходна методология, са установили над пет пъти повече 
грешки.  

„Одитните органи на държавите членки са важна част от веригата за контрол в рамките на 
политиката на сближаване. Констатациите на Сметната палата обаче показват, че до този 
момент те не са обръщали достатъчно внимание на държавната помощ по време на своите одити“, 
заяви Oskar Herics, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. 

По време на програмния период 2007—2013 г. базите данни на Комисията не са позволявали да се прави 
задоволителен анализ на грешките, свързани с държавната помощ, а извършваният от нея мониторинг не 
е довел до значително събиране на неправомерно отпусната държавна помощ. Одиторите на ЕС посочват, 
че държавите членки рядко са изпращали уведомление до Комисията относно одобрените инвестиции 
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в инфраструктура, особено в началото на периода. Освен това до края на 2012 г. Комисията не е 
проверявала систематично големите проекти за съответствие с правилата за държавна помощ. За да бъде 
намален този риск, Комисията е въвела нови правила за периода 2014—2020 г., но те невинаги гарантират 
правна сигурност. 

Одиторите отбелязват, че Комисията е опростила законодателството в областта на държавната помощ 
с оглед намаляване на бюрокрацията и увеличаване на прозрачността, но същевременно е възложила 
повече отговорности на държавите членки по отношение на разработването и прилагането на мерките за 
подпомагане. Мониторингът на Комисията показва, че държавите членки са допуснали много грешки при 
разработването и прилагането на схеми за подпомагане през програмния период 2007—2013 г. Ето защо 
това прехвърляне на отговорности създава риск от увеличаване на броя на грешките във връзка 
с държавната помощ и ще изисква постоянно наблюдение. 

Сметната палата препоръчва на Комисията:  

• да налага корективни действия, когато мерките за помощ не са в съответствие с правилата за 
държавна помощ; 

• да използва своята база данни за държавна помощ, за да е възможно лесното извършване на 
анализ на вида, честотата на възникване, сериозността, географското място на възникване и причината за 
нередностите; тя следва да извършва редовен мониторинг на капацитета на държавите членки за 
спазване на правилата за държавна помощ; 

• да одобрява големите проекти едва след вътрешно разглеждане на държавната помощ и да бъде 
последователна в исканията си към държавите членки да я уведомяват за помощта, когато е необходимо; 

• да гарантира до средата на 2017 г., че обхватът и качеството на проверките за съответствие 
с правилата за държавна помощ, извършвани от одитните органи в държавите членки, са задоволителни; 

• да използва правомощията си за спиране на плащанията към държавите членки, ако 
предварителните условия във връзка с държавната помощ не са изпълнени до края на 2016 г. 

 

Бележки към редакторите 

Държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държава членка, която нарушава или би могла да 
наруши конкуренцията чрез предоставяне на предимство на определени предприятия, доколкото тя 
засяга търговията между държавите членки. По принцип държавната помощ е забранена, за да се 
гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар. Въпреки това помощта в определен размер 
и в определени сектори, географски райони или при специални обстоятелства може да бъде съвместима 
с вътрешния пазар. През периода 2010—2014 г. държавите членки са предоставяли средно 76,6 млрд. 
евро държавна помощ годишно, като в тази сума не е включена помощта за финансовия сектор, за 
железопътния сектор и за обществени услуги, като например пощенските услуги. Това съответства на над 
0,5 % от БВП на държавите членки на ЕС. 

Политиката на сближаване е една от основните разходни области в бюджета на ЕС. За периода 2014—
2020 г. общият бюджет за Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския 
социален фонд възлиза на 352 млрд. евро спрямо 347 млрд. евро за програмния период 2007—2013 г. 
Според разчетите на Комисията над една четвърт от държавната помощ, предоставена в ЕС през 
периода 2007—2013 г., е свързана с разходи в областта на политиката на сближаване. 
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Специален доклад № 24/2016 „Необходими са повече усилия, за да се осигури спазване на правилата за 
държавната помощ в областта на политиката на сближаване и повишаване на информираността относно 
тях“ е на разположение на 23 официални езика на ЕС. 

 

 


