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Налице са нови подобрени възможности за разходите за 
развитие на селските райони, но те следва да се 
използват повече от държавите членки, заявяват 
одиторите на ЕС. 

Съгласно доклада на Европейската сметна палата новият метод за възстановяване на 
разходите по проектите за развитие на селските райони е по-лесен за използване от 
бенефициентите и от органите, проверяващи заявленията, но той следва да се използва 
по-широко. Опростените варианти за разходите (ОВР) имат за цел да допълват старата 
система на възстановяване на извършените разходи, която е трудна за използване 
и предразположена към грешки. Държавите членки вече могат да избират между три 
допълнителни метода — стандартни таблици на разходите, изплащане на еднократни 
суми и финансиране с единна ставка. 

Одиторите провериха дали новите варианти опростяват управлението и осигуряват 
икономии, както и дали се използват широко и дали засилват фокуса върху постигането на 
целите на политиката. 

Беше установено, че използването на ОВР е опростило администрирането, като е улеснило 
подаването на заявления от бенефициентите и е спестило време при административните 
проверки. Разходите на проектите за развитие на селските райони могат да се контролират 
чрез ОВР, но само ако бъдат определени на подходящо равнище и въз основа на коректна, 
справедлива и проверима методология. ОВР обаче не засилват фокуса върху резултатите. 
Освен това, ролята на сертифициращите органи за одитирането на ОВР не е конкретно 
определена и това създава риск.  

Според одиторите административната тежест може да намалее, тъй като няма нужда всяко 
евро да бъде проследявано до отделните подкрепящи документи. Бенефициентите 
представят по-малко документи, а органите на държавите членки трябва да проверяват по-
малки обеми документация. Но използването на новите възможности е ограничено, най-
вече поради разнообразния характер на проектите за развитие на селските райони 
и необходимите инвестиции.  
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„Тези нови варианти все още обхващат само малка част от разходите в областта на 
развитието на селските райони“, заяви Жоао Фигейреду, членът на Европейската сметна 
палата, отговарящ за доклада. „Техният успех ще зависи от насоките на Комисията и от 
готовността на държавите членки да възприемат тази нова форма на финансиране.“ 

Сметната палата препоръчва на Европейската комисия: 

• да актуализира насоките си относно ОВР, за да обхване основните принципи за 
разработване на методологии; 

• ясно да посочи кой следва да проверява методологията и изчисленията за ОВР; 

• да проучи възможностите за разработване на повече стандартни ОВР и да 
актуализира определенията си за контрол; 

• да обмисли преминаване от възстановяване на направените разходи към 
възстановяване въз основа на резултатите. 

Бележки към редакторите 

Целта на политиката на ЕС за развитие на селските райони е да помогне на тези райони да 
посрещат различни икономически, екологични и социални предизвикателства. Всяка 
година ЕС изразходва около 14 млрд. евро за изпълнение на тази политика. Разходите за 
развитие на селските райони съставляват около 25 % от разходите на Общата 
селскостопанска политика. Съфинансирането от държавите членки възлиза на още 7 млрд. 
евро годишно.  

Около половината разходи за развитие на селските райони се основават на обработвани 
площи или брой животни. За останалата част подпомагането може да бъде под формата на 
фиксирани суми или проценти, свързани с предприетите дейности или с извършените 
разходи от бенефициента. 

Специален доклад № 11/2018 „Новите варианти за финансиране на проекти за развитие на 
селските райони – опростени, но не и насочени към резултатите“ е публикуван на уебсайта 
на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. 
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