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Съобщение за пресата 
Люксембург, 8 октомври 2019 г. 

ЕС продължава тенденцията на усъвършенстване на 
финансовото управление за трета поредна година, 
твърдят одиторите 

В публикувания днес Годишен доклад за 2018 г. Европейската сметна палата (ЕСП) 
заключава, че отчетите на ЕС дават точна и вярна представа за финансовото състояние на 
ЕС. За трета поредна година Сметната палата формулира становище с резерви (а не 
отрицателно становище) относно редовността на операциите, свързани с отчетите. Това 
показва, че значителна част от разходите на ЕС през 2018 г. не са съществено засегнати от 
грешки и че съществуващите грешки вече не са широко разпространени в множество 
разходни области. В същото време одиторите констатират, че високорискови области 
като развитието на селските райони и сближаването продължават да бъдат сериозен 
източник на грешки. 

„Благодарение на по-доброто финансово управление ЕС вече отговаря на високи 
стандарти за отчетност и прозрачност при разходването на публични средства. 
Очакваме бъдещата Комисия и държавите членки да продължат тези усилия“, заяви 
председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене. „С началото на новия законодателен 
мандат и на новия период на финансово програмиране се създават нови възможности. 
Политиците трябва да използват това, за да насочат политиките и разходите на ЕС 
към постигането на резултати и осигуряването на добавена стойност.“ 

Общото ниво на нередности при разходването на средства от ЕС остава стабилно 
и в диапазона, установен в предходните две години. Одиторите изчисляват 2,6 % грешки 
в разходите за 2018 г. (2,4 % през 2017 г. и 3,1 % през 2016 г.). Грешките са установени 
предимно във високорискови разходни области, като например „Развитие на селските 
райони“ и „Сближаване“, където плащанията от бюджета на ЕС се използват за 
възстановяване на направените от бенефициентите разходи. Тези разходни области се 
подчиняват на сложни правила и критерии за допустимост и в тях вероятността за грешки е 
по-голяма. 

https://eca.europa.eu/
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Обновеното ръководство в институциите на ЕС и изборите за Европейски парламент тази 
година поставят ЕС на важен кръстопът и този шанс трябва да се използва, за да може ЕС да 
създава реални резултати, смятат одиторите. Тъй като бюджетът на ЕС възлиза на не повече 
от 1 % от брутния национален доход на всички държави членки, взети заедно, от особено 
значение е разходването на средствата на ЕС не само да съответства на правилата, но и да 
води до постигането на резултати. 
 
Одиторите обръщат внимание и на предизвикателствата пред бюджетното и финансовото 
управление на ЕС, които имат особено значение за новия многогодишен бюджетен цикъл. 
Продължава ниското усвояване от държавите членки на средства от структурните 
и инвестиционните фондове, за които е заделена почти половината от текущата 
многогодишна финансова рамка (МФР), въпреки набраната скорост и значително по-
големия размер заявки за плащане през 2018 г. Комисията трябва да предприеме мерки за 
недопускане на прекомерен натиск върху нуждите от плащания в началото на новата МФР 
(2021—2027 г.), който може да се породи от закъснения в представянето на заявки за 
плащане от текущата рамка. Освен това към рисковата експозиция на бюджета следва да се 
добавят увеличените гаранции, финансирани от бюджета на ЕС (92,8 млрд. евро в края на 
2018 г.) и Комисията ще трябва да предприеме мерки по този въпрос през новата МФР.  
 

Бележки към редакторите: 

През 2018 г. разходите достигат 156,7 млрд. евро, което се равнява на 2,2 % от общия 
размер на разходите за сектор „Държавно управление“ на държавите членки на ЕС и 1,0 % 
от брутния национален доход на ЕС. През 2018 година областта „Природни ресурси“ 
съставляваше най-голямата част от нашата одитна популация (48 %), докато делът на 
разходите за област „Сближаване“ беше 20 %, а за „Конкурентоспособност“ — 15 %. Както 
и през изминалата година, Сметната палата провери областта „Сближаване“ въз основа на 
работата на други одитори в държавите членки и на надзора на Комисията. 
 
Всяка година Сметната палата извършва одит на приходите и разходите на ЕС и проверява 
надеждността на годишните отчети и съответствието на приходните и разходните операции 
с приложимите правила и разпоредби на ниво ЕС и на ниво държави членки. 
 
Отчетите на ЕС се изготвят съгласно счетоводни правила, основаващи се на международни 
счетоводни стандарти за публичния сектор, и представят финансовото състояние на Съюза 
в края на финансовата 2018 година и финансовите резултати през същата година. 
Финансовото състояние на ЕС се представя чрез информация за краткосрочните 
и дългосрочните активи и пасиви на консолидирания му баланс в края на годината.  

„Положително становище“ означава, че данните дават вярна и точна представа за 
финансовото състояние и са изготвени съгласно правилата за финансово отчитане. 
„Становище с резерви“ означава, че одиторите не могат да дадат положително становище, 
но установените проблеми не са широко разпространени. „Отрицателното становище“ сочи 
за наличие на широко разпространени проблеми.  

За да достигнат до своето одитно становище, одиторите тестват извадки от операции, с цел 
да изготвят статистически обоснована оценка за размера на грешките в областта на 
приходите и различните разходни области. Изчисленият процент грешки се измерва спрямо 
2 %-ов праг на същественост, над който приходите или разходите се считат за нередовни. 
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Изчисленият от Сметната палата процент грешки не представлява оценка на нивото на 
измамите, неефективността или разхищенията. Той представлява оценка за размера на 
средствата, които не е следвало да бъдат изплатени, тъй като не са били използвани изцяло 
в съответствие с правилата на ЕС.  

Европейската сметна палата (ЕСП) е независимият външен одитор на Европейския съюз. 
Нейните одитни доклади и становища са основен елемент от веригата на управленска 
отговорност на ЕС. Те се използват за търсене на отговорност от органите, натоварени 
с изпълнението на политиките и програмите на ЕС: Комисията, други институции и органи 
на ЕС, както и администрациите в държавите членки. Сметната палата предупреждава за 
наличие на рискове, предоставя увереност, отчита добрите практики и лошите резултати 
и предлага насоки за създателите на политики и законодателите относно начините за 
подобряване на управлението на политиките и програмите на ЕС. 
 
Годишният доклад относно бюджета на ЕС, Годишният доклад относно Европейските 
фондове за развитие и обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на ЕС за 2018 г.“ 
са публикувани тук: eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/AR2018.aspx
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