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ЕСП — Мерки, предприети във връзка с пандемията от COVID-19 

Европейската сметна палата (ЕСП) предприе необходимите стъпки, за да може да продължи да извършва 
ефективна работа в областта на публичния одит в ЕС и да изготвя одитни доклади в срок по време на 
пандемията на COVID-19, доколкото това е възможно в тези трудни времена. Същевременно ЕСП изразява 
своята благодарност към всички, които работят за спасяването на животи и се борят с пандемията 
в Люксембург, Европейския съюз и по целия свят. ЕСП също така продължава да се ангажира да следва 
политиката на правителството на Люксембург за опазване на общественото здраве. Ние се стремим да 
ограничим негативното въздействие на кризата върху нашите служители и предприехме предпазни мерки, за 
да сведем до възможния минимум риска за тях и техните семейства. 

Съобщение за пресата 
Люксембург, 16 април 2020 г. 

Администриране на политиката на 
сближаване на ЕС — сравнително ниски 
разходи, но недостатъчно данни за оценка на 
икономиите от опростяването  
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) представляват 
основните политики на ЕС в областта на инвестициите, но тяхното администриране е 
свързано с разходи. Според нов доклад на Европейската сметна палата, тези 
административни разходи са сравнително ниски в сравнение с разходите на други подобни 
програми с европейско и международно финансиране. Събраните данни за разходите 
обаче са недостатъчни за изготвяне на оценка на въздействието от опростяването на 
правилата за фондовете по политиката на ЕС за сближаване.  

Целта на политиката на сближаване на ЕС е да се преодолеят разликите в развитието на 
различните региони, да се преструктурират изоставащите индустриални области и да се 
насърчава сътрудничеството в Европейския съюз. Разходите в тази област представляват 
близо 37 % от общите разходи от бюджета на ЕС; те са в размер на 352 млрд. евро за периода 
2014—2020 г. 

https://eca.europa.eu/


2 

 BG 

Политиката на сближаване се изпълнява чрез оперативни програми (ОП), при които 
Комисията приема предложение от дадена държава членка за това как да се разходват 
средствата от ЕС и от националния бюджет, които са отпуснати за програмите. След това 
управлението и контролът се делегират на органите на държавите членки. Държавите членки 
могат да поискат финансова подкрепа от бюджета на ЕС под формата на „техническа помощ“ 
за всички дейности, които е необходимо да се извършват във връзка с програмата, 
включително съответните разходи за персонал. 

„Информацията относно административните разходи за програмите, финансирани от 
ЕС, следва да бъде изчерпателна и публично достъпна, за да могат гражданите да видят, 
че политиките се прилагат ефективно,“ заяви Пиетро Русо, членът на ЕСП, който отговаря 
за одита. „Изготвените констатации и заключения са от значение за програмния период 
2021—2027 г., както и за увеличаването на ефективността на системите за управление 
и контрол в държавите членки.“ 

Одиторите констатираха, че разходите за администриране на фондовете на ЕС по политиката 
на сближаване са сравнително ниски спрямо разходите при други програми с европейско 
и международно финансиране. Те обаче заключиха, че Комисията не е събрала необходимите 
данни за разходите по задълбочен, последователен и съгласуван начин, което затруднява 
тяхното използване, например, за оценка на въздействието от опростяването на правилата на 
ЕС относно административните разходи за провеждане на програмите. Например, за периода 
2014—2020 г. Комисията е изчислила, че въвеждането на няколко мерки за опростяване се 
очаква да доведе до намаляване на административните разходи. За разлика от това, 
в проучване, проведено от ЕСП, държавите членки посочват, че очакват разходите да се 
повишат. В тази връзка одиторите отбелязват, че изчисленият размер на икономиите при 
разходите, очаквани след мерките за опростяване за периодите 2014—2020 г. и 2021—2027 г., 
може да не бъде достигнат, тъй като крайното въздействие зависи главно от националните 
и регионалните административни практики.  

Одиторите отправиха препоръки на Комисията да положи усилия да открие нови области 
с потенциал за икономии, като провери административните практики в държавите членки, 
в тясно сътрудничество с последните, и извърши последващи проверки на това дали 
очакваните икономии на разходи са постигнати. 

 

Бележки към редакторите  

Политиката на сближаване е структурирана около три от петте европейски структурни 
и инвестиционни фонда (ЕСИ фондове) — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Кохезионен фонд (КФ) и Европейски социален фонд (ЕСФ). Тези три фонда се ръководят от 
общи правила, с някои изключения в регламентите, специфични за всеки фонд. През 
програмния период 2014—2020 г. съществуват 391 ОП. Тези ОП все още са в процес на 
изпълнение. 

Одиторите проверяват редовно политиката на сближаване. Актуалните публикации на ЕСП по 
тази тема включват Бърз преглед на казус № 3/2019:„Предоставяне на финансиране на 
държавите членки по политиката на сближаване за периода 2021–2027 г.“ и Информационно-
аналитичен документ № 8/2019:„Ориентираност към постигането на резултати в областта на 
сближаването“. 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=49531
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=49531
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=49531
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=50385
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=50385
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=50385
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=50385
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Специален доклад № 7/2020 „Администриране на политиката на сближаване — 
сравнително ниски разходи, но недостатъчно данни за оценка на икономиите от 
опростяването“ е публикуван на уебстраницата на ЕСП на 23 официални езика.  

 

Лице за контакт с пресата за този доклад 
Claudia Spiti — claudia.spiti@eca.europa.eu — Tел.: (+352) 4398 45547 / Mоб.: (+352) 691 553547  
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