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Съобщение за пресата 
Люксембург, 29 април 2021 г. 

Приключване на финансовите инструменти 
в политиката на сближаване — проверките 
са дали резултати 
В рамките на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007—2013 г. в държавите 
членки са използвани над 1000 финансови инструмента. В публикуван днес нов 
специален доклад на Европейската сметна палата се посочва, че са предприети 
необходимите стъпки за проверка на допустимостта на разходите при приключването. 
Проверките са дали осезаеми резултати, въпреки че някои грешки, сред които една 
голяма, са останали неоткрити. Като цяло обаче одиторите отбелязват, че повечето 
проблеми, открити през периода 2007—2013 г., са отстранени. 

Финансовите инструменти при споделено управление (ФИСУ) са сравнително нов, но 
важен метод за финансиране на политиката на сближаване на ЕС за програмния период 
2007—2013 г. Техните ресурси възлизат на 16,4 млрд. евро, от които 11,3 млрд. евро са 
съфинансирани от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
и Европейския социален фонд (ЕСФ). Проверките за допустимост при приключването 
следва да се насочват към грешките и слабостите, установени по време на изпълнението. 
Но процесът отнема много време — седем години след края на програмния период 2007—
2013 г. някои дейности по проверката все още продължават.  

„На пръв поглед публикуването на одитен доклад по тема, свързана с периода 2007—
2013 г., може да изглежда закъсняло“, заяви Ладислав Балко, членът на ЕСП, който 
отговаря за доклада. „Но тъй като финансовите инструменти придобиват все по-
голямо значение в политиката на сближаване на ЕС, нашите заключения са навременни 
и важни за следващия процес на приключване на периода 2014—2020 г.“ 

Насоките, които Европейската комисия е предоставила, са навременни и подходящи. Те са 
били изключително полезни предвид малкото разпоредби за ФИСУ в законодателството за 
периода 2007—2013 г. Освен това проверките на одитните органи като цяло са дали 
резултати. Ограничаването на техния мандат относно инструментите, управлявани от 
групата на ЕИБ, обаче означава, че те често трябва да разчитат изцяло на (ограничените) 
доклади на външния оценител на групата на ЕИБ. 
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Над 80 % от оперативните програми с ФИСУ в областта на сближаването са били напълно 
приключени до края на 2020 г. Те са подробно разгледани от Комисията. Възможно е 
нейната работа по приключването да доведе до корекции в размер на над 270 млн. евро. 
Одиторите на ЕС отбелязват обаче, че не е приложена корекция за най-голямата грешка, 
която те са констатирали. Комисията е приела за допустими разходите в размер на 
139 млн. евро от ФИСУ в подкрепа на МСП в Испания, въпреки че 80 % от средствата са 
отпуснати на големи корпорации (някои дори регистрирани на борсата). 

Повечето от установените за периода 2007—2013 г. недостатъци са преодолени през 
периода 2014—2020 г. Насоките са разширени допълнително и разпоредбите 
в законодателството за политиката на сближаване са нараснали десетократно. Предприети 
са и мерки за преодоляване на ограниченията на мандата на одитните органи по 
отношение на инструментите, управлявани от ЕИБ. Освен това е по-малко вероятно 
проблемите, свързани с допустимостта на инструментите за МСП, да възникнат през 
програмния период 2014—2020 г., тъй като са въведени специални фондове. 

Одиторите все пак предупреждават за оставащите проблеми и продължаващата 
несигурност, които могат да възпрепятстват успешното приключване на финансовите 
инструменти, използвани през периода 2014—2020 г. Ето защо ЕСП препоръчва на 
Европейската комисия да предостави консултации относно най-често срещаните грешки, 
открити при одитите. ЕСП също така приканва Комисията да предостави ясни насоки на 
националните одитни органи за получаване на увереност относно допустимостта на 
разходите на финансовите инструменти при приключване. 

 

Обща информация  

Финансовите инструменти са алтернатива на традиционната безвъзмездна помощ, тъй 
като предоставят различни видове финансова подкрепа. Те са основно заеми, гаранции, 
капиталови и квазикапиталови инвестиции, планирани с револвиращ характер. В края на 
договорения срок за погасяване средствата следва да се реинвестират за подобни цели, за 
да се оптимизира ефектът от публичните инвестиции. В края на периода 2007—2013 г. в 25 
държави членки са съществували 1058 финансови инструмента при споделено 
управление. 

Специален доклад № 6/2021 „Приключване на финансовите инструменти в политиката на 
сближаване за периода 2007—2013 г.: проверките са дали добри общи резултати, но 
продължават да съществуват грешки“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 
23 езика на ЕС.  
През последните години ЕСП публикува няколко одитни доклада във връзка с финансовите 
инструменти на ЕС, сред които Специален доклад № 19/2016 „Изпълнение на бюджета на 
ЕС чрез финансови инструменти — поуки от програмния период 2007—2013 г.“; Специален 
доклад № 36/2016 „Оценка на разпоредбите за приключване на програмите за 
сближаване и развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.“; и Специален доклад 
№ 17/2018 „Действията на Комисията и на държавите членки през последните години на 
програмния период 2007—2013 г. са довели до преодоляване на ниската степен на 
усвояване на средствата, но не са били достатъчно съсредоточени върху резултатите“. 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=37071
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=46360
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=46360
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ЕСП предстои да публикува това лято одитен доклад относно докладването на Комисията 
във връзка със законосъобразността и редовността на разходите в областта на 
сближаването.  

ЕСП представя своите специални доклади пред Европейския парламент и Съвета на ЕС, 
както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, бизнеса 
и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, отправени 
от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. 

Контакт с пресслужбата 

Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — Моб.: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu — Моб.: (+352) 691 553 547 
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