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Предложенията на ЕС относно борбата с измамите 
няма да доведат до очакваните резултати, според 
одиторите на ЕСП 
Предложените промени в дейността на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) няма да 
спомогнат за значително повишаване на ефективността на разследванията на службата, твърди се 
в становище, публикувано днес от Европейската сметна палата. Освен това, въпреки че 
в предложението ясно е заложен принципът за сътрудничество между ОЛАФ и бъдещата Европейска 
прокуратура (EPPO), някои нерешени въпроси биха се оказали пречка за ефективно сътрудничество, 
твърдят одиторите. ЕСП публикува днес и Становище относно борбата на ЕС с измамите за периода 
2021—2027 г. 

Основните цели на предложението на Европейската комисия са адаптиране на дейността на ОЛАФ с оглед 
създаването на Европейска прокуратура и повишаване на ефективността на разследванията на службата.  

Одиторите посочват, че навременните действия и събирането на вземанията са сериозни 
предизвикателства за разследванията на ОЛАФ. Те приветстват малкото на брой конкретни мерки 
в предложението, новия мандат на ОЛАФ по отношение на измамите с ДДС; допустимостта на събраните 
доказателства, както и осигуряването на достъп до информация за банкови сметки. Отправена е обаче 
препоръка разследванията на ОЛАФ да бъдат проверявани от Съда на ЕС, за да се гарантира, че 
процесуалните гаранции са спазени. Като цяло, предложението не разрешава въпросите за повишаване 
на ефективността на административните разследвания на ОЛАФ, посочва се в становището. Комисията от 
своя страна също признава това, но засега не предлага план за по-нататъшна реформа на ОЛАФ, нито 
уточнява проблемите, които е необходимо да бъдат решени. 

„Повишаването на ефективността на разследванията продължава да бъде предизвикателство за 
ОЛАФ“, заяви Ева Линдстрьом — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на 
становището. „В настоящия си вид предложената реформа на ОЛАФ не гарантира, че действително 
ще се осигури по-добра защита на финансовите интереси на ЕС.“  

http://www.eca.europa.eu/


 

 

2 

По отношение на ОЛАФ и Европейската прокуратура одиторите отбелязват, че в предложението успешно 
са заложени принципите на тясно сътрудничество, обмен на информация, взаимно допълване 
и избягване на дублирането в дейностите им, които да управляват бъдещите им отношения. Открити бяха 
обаче и някои слабости в това отношение. Например предложението не разглежда ролята на ОЛАФ 
в разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, когато става дума както за 
участващи, така и за неучастващи държави членки на Европейската прокуратура.  

Като се имат предвид ограниченията на предложението, одиторите подчертават необходимостта от по-
нататъшни действия. В по-краткосрочен план Европейската комисия следва да преразгледа ролята 
и отговорностите на ОЛАФ във връзка с борбата с измамите при разходването на средства на ЕС. За 
постигането на тази цел одиторите препоръчват на ОЛАФ да се даде стратегическа и надзорна роля 
в действията на ЕС във връзка с борбата с измамите. В средносрочен план Комисията следва да извърши 
оценка на сътрудничеството между ОЛАФ и Европейската прокуратура и да предложи по-нататъшни 
законодателни действия, когато това е необходимо, с цел засилване на борбата с измамите, засягащи 
финансовите интереси на ЕС. 

ЕСП публикува същевременно Становище относно плановете за следващата програма на ЕС за борба 
с измамите. 

Предложената от Комисията програма за борба с измамите за периода 2021—2027 г. подкрепя 
сътрудничество между държавите членки за защита на финансовите интереси на ЕС. Проектите включват 
осигуряване на обучение и компютърни системи, които да се използват за докладването на открити 
нередности (свързани или несвързани с измами) при разходването на средства на ЕС. 
Одиторите поставят под въпрос добавената стойност, създадена вследствие на програмата, и посочват 
риска от припокриване на области и от липсата на взаимодействия между програми, финансиращи 
сходни дейности, като например програмата за митниците. Те също така отбелязват, че са необходими по-
конкретни и измерими цели с достатъчно надеждни индикатори за оценка, както и по-ясни правила за 
допустимост и прецизиране относно вноските за съфинансиране от държавите членки. 

 

Бележки към редакторите 

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е създадена през 1999 г. с решение на Европейската 
комисия. Нейната основна задача е да провежда административни разследвания за борба с измамите 
и всички други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на ЕС, както и да подпомага 
държавите членки в борбата с измамите.  

Европейската прокуратура ще започне да функционира през 2020 г. или най-късно в началото на 2021 г. Тя 
ще разполага с правомощия да провежда наказателни разследвания и съдебно преследване на 
престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. Европейската прокуратура е учредена съгласно модела 
на засилено сътрудничество. Понастоящем нейни членки са 22 държави от ЕС. 

Предложената от Комисията програма за борба с измамите за периода 2021—2027 г. ще продължи да 
изпълнява по-голямата част от разпоредбите на програма „Херкулес III“. Тя ще финансира също две 
важни системи — Информационната система за борба с измамите (AFIS), в която са включени 
приложения за митниците, управлявани от Комисията, и Системата за управление на нередностите (IMS), 
която подпомага държавите членки да изпълняват задължението си да докладват за открити нередности 
(свързани или несвързани с измами) при разходването на средствата на ЕС. 
Предложеният общ бюджет за изпълнение на програмата възлиза на 180 млн. евро за целия период. 

Становище № 8/2018 на ЕСП относно предложението на Комисията за изменение на Регламента за ОЛАФ 
(№ 883/2013) по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на 
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разследванията на ОЛАФ е публикувано на английски език на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu. Други 
езикови версии ще бъдат добавени скоро. 

Становище № 9/2018 на ЕСП относно предложението за Регламент на Европейския парламент и Съвета за 
създаването на Програма на ЕС за борба с измамите е публикувано на английски език на уебсайта на ЕСП 
eca.europa.eu. Други езикови версии ще бъдат добавени скоро. 

Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС посредством 
публикуването на становища относно предложения за ново или изменено законодателство с финансово 
отражение. Становищата се използват при работата на законодателните органи — Европейския парламент 
и Съвета. 

 

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