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Кратко изложение
I Програмата LEADER е въведена от ЕС през 1991 г. и представлява ориентирана

„от долу нагоре“ инициатива, която подкрепя развитието на селските райони
в неблагоприятно положение чрез проекти, насочени към местните потребности.
От 2014 г. насам ЕС прилага подхода LEADER (известен още като „Водено от
общностите местно развитие“) към няколко източника на финансиране от Съюза
за селските, градските и крайбрежните райони.

II Основната характеристика на този подход е, че при него се прилагат методи,

основани на участието и насочени „от долу нагоре“, чрез които местните
общности се включват в процесите на разработване на проекти и вземане на
решения. Дейностите се управляват от местни групи за действие, съставени от
партньори от публичния и частния сектор и гражданското общество. За периода
2014—2020 г. ЕС е планирал да предостави финансиране за LEADER и воденото от
общностите местно развитие в размер до 9,2 млрд. евро.

III LEADER се характеризира с допълнителни разходи и рискове в сравнение

с обичайните програми на ЕС (при които се прилага подход „от горе надолу“).
Тези разходи са свързани със създаването и управлението на административни
структури на местните групи за действие, а допълнителните рискове се дължат на
продължителните процедури, утежнените административни изисквания към
изпълнителите на проекти и потенциалните конфликти на интереси.

IV Някои от допълнителните разходи и рискове са обосновани, ако местните

групи за действие носят по-големи ползи в сравнение с традиционните разходни
програми на ЕС (с подход „от горе надолу“). В насоките на Комисията се
отбелязва, че тези ползи се изразяват в подобряване на социалния капитал,
местното управление и резултатите от проектите.

V Одитът на Европейската сметна палата (ЕСП) обхвана периода на финансиране

от ЕС 2014—2020 г. ЕСП провери дали подходът LEADER е донесъл ползи, които
оправдават свързаните с него допълнителни разходи и рискове, по-специално
в сравнение с традиционните разходни програми на ЕС (с подход „от горе
надолу“). За тази цел одиторите оцениха дали този подход е спомогнал за
насърчаването на ангажираността на местно равнище и за осъществяването на
проекти, които са довели до видими подобрения в местното управление
и социалния капитал и до по-добри резултати. Освен това ЕСП провери дали
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въвеждането на новия многофондов подход е подобрило координацията при
предоставянето на подкрепа за местното развитие.

VI Одитът на ЕСП проследи също така изпълнението на препоръките, отправени

в нейния специален доклад относно LEADER от 2010 г., като провери дали
Комисията е предприела мерки в отговор на установените слабости. С настоящия
доклад ЕСП цели да предостави информация и навременни препоръки, които да
послужат на Комисията при извършването на текущата оценка на подхода
LEADER.

VII След повече от десетилетие от изготвянето на специалния доклад относно

LEADER през 2010 г., одитът на ЕСП показа, че в някои области са направени
подобрения и че този подход насърчава ангажираността на местно равнище.
Няма обаче достатъчно данни, които да сочат, че ползите от LEADER надвишават
свързаните с него разходи и рискове.

VIII Въпреки че повечето държави членки са приложили подходящи процедури

за подбор и одобрение на местни групи за действие, стандартите, които някои от
държавите са прилагали към подбора на стратегии за местно развитие, не са били
достатъчно строги. ЕСП установи, че една от държавите членки не е включила
критерии за качество в своята процедура за подбор. Процесът на подаване на
заявления за проекти и одобряването им е бил усложнен (като в някои случаи е
включвал осем на брой етапа) и е съдържал допълнителни административни
изисквания към изпълнителите на проекти в сравнение с традиционните
разходни програми. Въпреки че органите за подбор на проекти вече не са
доминирани от публичните власти (каквато беше ситуацията, установена от ЕСП
през 2010 г.), тези органи често не са били представителни за местната общност
или не са имали балансиран състав по отношение на половете.

IX ЕСП установи, че местните групи за действие са избирали проекти, които са

съответствали на общите цели, определени в техните стратегии за местно
развитие. Някои от държавите членки и местни групи за действие са използвали
LEADER за финансиране на законоустановени дейности на националните,
регионалните или общинските органи или на други дейности, за които са
предвидени други специални европейски и национални програми.
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X Въпреки че две от шестте препоръки на ЕСП от 2010 г. са изпълнени, одиторите

установиха, че рамката за мониторинг и оценка на Комисията все още не е
предоставила данни за допълнителните ползи от LEADER. В своето становище от
2018 г. относно предложенията на Комисията за новата обща селскостопанска
политика ЕСП подчерта, че Комисията следва да прилага принципа „първо оцени“
при преразглеждането на съществуващото законодателство. Понастоящем
Комисията извършва оценка на ползите от подхода LEADER.

XI С оглед на допълнителните разходи и рискове в сравнение с други модели на

финансиране и все така недостатъчно убедителните предимства на този подход,
ЕСП отправя препоръка към Комисията да направи оценка на разходите и ползите
от LEADER, както и да анализира воденото от общностите местно развитие.
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Въведение
Развитие на подхода LEADER

01 Въведен през 1991 г., LEADER е основан на участието подход на ЕС

с ориентация „от долу нагоре“, който се прилага в политиката за развитие на
селските райони, а по-късно започва да се използва и за крайбрежните
и градските райони. Той се прилага с помощта на местни групи за действие (МГД)
и местни групи за действие в областта на рибарството (МГДОР), съставени от
представители на частния и публичния сектор на селските или крайбрежните
общности. Местните групи за действие мотивират общностите да допринасят за
разработването на стратегия за местно развитие и отговарят за стартирането
и финансирането на проекти, съответстващи на местните нужди.

02 Очаква се подходът LEADER да донесе допълнителни ползи в сравнение

с традиционното управление на фондовете на ЕС „от горе надолу“. Според
информационен фиш на Комисията от 2006 г. относно подхода LEADER той се
основава на седем ключови елемента. Съгласно LEADER местните хора разполагат
с най-добрите познания как да се насърчи развитието на тяхната територия
(подход „от долу нагоре“), която се определя като малък обособен район
(10 000—150 000 жители) с местна идентичност („подход, основан на района“).
Участниците от този район се събират в местна група за действие („местно
партньорство“), която насърчава връзките между тях („изграждане на мрежи“).
Също така местните групи за действие в различни региони или държави членки
предприемат съвместни проекти, търсещи общи решения на сходни местни
проблеми („сътрудничество“). Очаква се подходите „от долу нагоре“
и взаимодействията между различните сектори на местно равнище („интегрирана
и многосекторна стратегия“) да мобилизират местния потенциал. Местните групи
би следвало да бъдат в най-добра позиция да намерят свои собствени
интегрирани решения на проблемите от местен характер, както и по-бързо да
предприемат необходимите действия и да предоставят нови решения за
развитието на своя регион („иновации“). Участието в процеса на вземане на
решения на местно ниво би трябвало да се посреща с ентусиазъм и по-голяма
ангажираност и по този начин да доведе до по-добро и по-устойчиво развитие на
селските райони 1.

1

Уебсайт на Комисията относно LEADER.
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03 Както е отбелязано в доклада на Европейската сметна палата (ЕСП) от

2010 г. 2, подходът LEADER има за цел да насърчава ангажираността
и предоставянето на повече права на местно ниво чрез разработване
и изпълнение на стратегии и разпределение на ресурсите на местно равнище.
Този подход се възползва от експертните познания и опита на местните общности
при определянето на техните нужди от развитие.

04 Възлагането на тези задачи на местни групи за действие създава

допълнителни разходи и рискове. Допълнителните разходи включват средствата,
заделени от местните групи за действие, за подготовка и изпълнение на
стратегиите за местно развитие, както и за подкрепа на бенефициентите
в разработването на проекти. Към тези разходи се причисляват също така
и разходите на държавите членки за одобрение на местни групи за действие
(например разходи по наемане на консултанти, които да подпомагат процедурата
за одобрение).

05 Размерът на финансирането от LEADER за административни и текущи

разходи на местните групи за действие е ограничен до максимум 25 % от общия
размер на публичното финансиране (от ЕС и национално, регионално или местно
публично финансиране). Тези разходи са свързани с подпомагане на
изпълнението на местната стратегия за развитие, както и на потенциални
бенефициенти при разработването на проекти.

06 Допълнителните рискове се създават от продължителните процедури, по-

големите изисквания към изпълнителите на проекти и потенциалните конфликти
на интереси. Други рискове са свързани с дейността на органите за вземане на
решения, когато те не са представителни за местната общност или нямат
балансиран състав по отношение на половете3.

2

Специален доклад № 5/2010 „Прилагане на подхода LEADER в областта на развитието
на селските райони“.

3

Специален доклад № 5/2010 „Прилагане на подхода LEADER в областта на развитието
на селските райони“.
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07 Вземането на решения на местно равнище има потенциала да донесе
допълнителни ползи. Според насоките на Комисията за оценка на подхода
LEADER4 тези ползи се изразяват в:

o

подобряване на социалния капитал;

o

подобряване на местното управление;

o

по-добри резултати от проектите.

08 Следователно обосновката на програмата не почива на икономически

критерии като неефективност на пазара или относителна бедност. Действително
тази програма се прилага понастоящем във всички селски райони, включително
в тези, в които икономическите резултати са значително по-високи от средните за
ЕС. Според проведено неотдавна проучване на Комисията полуградските
и селските райони се възползват в по-голяма степен от последните икономически
и демографски промени в сравнение с периферните райони 5.

09 През периода 2014—2020 г. LEADER е бил задължителна част от всички

програми за развитие на селските райони. Законодателството на ЕС е изисквало
от държавите членки, с изключение на Хърватия, да изразходват за LEADER поне
5 % от своето финансиране за развитие на селските райони. Минималният принос
на Хърватия през програмния период 2014—2020 г. е бил определен на стойност,
наполовина по-ниска от тази на останалите държави членки, т.е. 2,5 %. Според
данни, предоставени от Комисията, планираното финансиране от ЕС за LEADER е
в размер на 7 млрд. евро за програмния период 2014—2020 г. (около 7 % от
общия размер на финансирането за развитие на селските райони). Общият брой
на проектите по LEADER (за периода 2014—2020 г.) е 143 487 към края на 2020 г.
Програмите за развитие на селските райони са били удължени с цел да обхванат
2021 г. и 2022 г.

10 Политиката на ЕС в областта на рибарството използва подхода LEADER от

2007 г. насам, а през периода 2014—2020 г. е въведено воденото от общностите
местно развитие (ВОМР). Това е актуализирана концепция, която прилага подхода
4

Обобщаващ доклад относно семинара на Европейската мрежа за развитие на
селските райони „LEADER: 30 years and preparing for the future: delivering LEADER’s
unique added value“.

5

Работен документ на службите на Комисията, част 2/3, SWD(2021) 166 final.
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LEADER към всички европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ
фондове) с изключение на Кохезионния фонд 6. Развитието на подхода LEADER,
както е видно от фигура 1, е довело до значително увеличение на финансовата
подкрепа и на броя на местните групи за действие, особено в началото на
програмния период 2007—2013 г.

11 През периода 2014—2020 г. ЕС е планирал да предостави финансиране

в размер до 9,2 млрд. евро за LEADER и воденото от общностите местно развитие
(вж. таблица 1). Общият размер на публичното финансиране (включително
националното финансиране) се е очаквало да достигне 12,5 млрд. евро. Поголямата част от тези средства (76 % от планираната сума и 84 % от сумата,
докладвана към 2020 г.) е свързана с развитието на селските райони.

Таблица 1 — Принос на ЕС по източници на финансиране
(в млн. евро; 2014—2020 г.)
Фонд на ЕС
Европейски земеделски
фонд за развитие на
селските райони
Европейски фонд за
морско дело и рибарство

Планирано
финансиране
7 010

Финансиране за
одобрени проекти*

Изплатено
финансиране
3 026

Няма данни**

548

362

178

Европейски фонд за
регионално развитие

1 095

848

349

Европейски социален
фонд

530

278

82

Общо

9 183

3 635

* Размер на средствата от ЕС, които държавите членки са заделили за проекти в своите решения
за одобрение на проекти.
** Общият размер на поетите задължения (ЕЗФРСР и национално публично финансиране) е
7,439 млрд. евро, но не е налична разбивка.
Източник: ЕСП, въз основа на данни, предоставени от Комисията.

6

Т.е. към Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), Европейския социален фонд
(ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
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Фигура 1 — Увеличение на финансирането за LEADER
(Брой местни групи за действие и планирано финансиране от ЕС)
LEADER/ВОМР
Селски райони
Рибарски райони
Градски райони

LEADER и
Рибарство
Селски райони
Рибарски райони

3 337 МГД*

9,18 млрд. евро

2 714 МГД*

6,32 млрд. евро

LEADER+
LEADER II
Селски райони

Селски райони

1 153 МГД

2,11 млрд. евро

906 МГД

1,76 млрд. евро

LEADER I

6,32 мл
рд. евр
о

Селски райони

217 МГД

0,44 млрд. евро

1991—1993 г.

1994—1999 г.

2000—2006 г.

2007—2013 г.

9,24 мл
рд. евр
о
2014—2020 г.

Бележка:
1991—2006 г.: Подпомагане за развитието на селските райони (ФЕОГА и ЕЗФРСР);
2007—2013 г.: ЕЗФРСР и ЕФР;
2014—2020 г.: ЕЗФРСР, ЕФМДР, ЕФРР и ЕСФ.
* включително местните групи за действие в областта на рибарството
Източник: ЕСП, въз основа на данни, предоставени от Комисията.

12

12 Националните и регионалните органи на държавите членки (в зависимост от

политическата им структура) са изготвили програмни документи, като например
споразумения за партньорство, оперативни програми и програми за развитие на
селските райони. В тези документи се определят националните или регионалните
приоритети за финансиране. Те са били разгледани и одобрени от Комисията. Тя
носи цялостната отговорност за разходването на средствата, а държавите членки
одобряват местни групи за действие и техните стратегии за местно развитие,
обработват заявления за проекти и искания за плащане и извършват мониторинг
и оценка на резултатите. На фигура 2 са показани основните отговорности на
участниците в подхода LEADER.

Фигура 2 — Основни отговорности на участниците в подхода LEADER
МЕСТНИ ГРУПИ
ЗА ДЕЙСТВИЕ

ДЪРЖАВИ
ЧЛЕНКИ
подкрепят местните
групи за действие при
изготвянето на техните
стратегии;
организират дейности
за изграждане на
мрежи на местните
групи за действие;
извършват оценка и
подбор на стратегии за
местно развитие;
одобряват местни
групи за действие;
предоставят
плащания;
извършват
мониторинг и оценка
на програмата LEADER.

-

-

-

ИЗПЪЛНИТЕЛИ
НА ПРОЕКТИ

-

изготвят местни
стратегии за развитие;

-

ангажират местните
общности;

-

-

подкрепят
бенефициентите в
разработването на
проекти;

предлагат и
реализират проекти;

-

-

извършват подбор на
проекти;

(в зависимост от
вида на проектите
участват в разходите
по тях с частни
средства).

-

организират дейности
за изграждане на
капацитет и
сътрудничество;

-

участват в
изграждането на
мрежи;

-

извършват мониторинг
и оценка на своята
стратегия за местно
развитие.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
-

- предоставя насоки на държавите членки за извършване на оценка на LEADER;
организира дейности за свързване на местните групи за действие в мрежи на ниво ЕС;
- извършва оценка на резултатите от прилагането на подхода LEADER;
- носи цялостна отговорност за разходването на средствата.

Източник: ЕСП, въз основа на документи на Комисията.
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13 Комисията е определила следните показатели7 и цели8, с помощта на които

да се осъществява мониторингът на програмата LEADER за периода 2014—2020 г.:
o

процент от населението в селските райони, обхванато от стратегии за местно
развитие (целева стойност от 53,5 %);

o

процент от населението в селските райони, ползващо се от подобрени
услуги/инфраструктура (целева стойност от 16,4 %);

o

създадени работни места чрез подпомогнати по LEADER проекти (целева
стойност от 44 109 работни места).

В приложение I са изброени специфичните показатели и цели, свързани с LEADER
и воденото от общностите местно развитие, определени от регламентите за
различните фондове на ЕС.

14 Държавите членки са можели да избират дали да подкрепят местни групи за

действие чрез един фонд („монофондов подход“) или чрез няколко фонда на ЕС
(„многофондов подход“). Те са имали възможността също така да определят един
фонд като „водещ фонд“, от който да се покриват всички административни
разходи на местните групи за действие. През периода 2014—2020 г. 17 от 28-те
държави членки са прилагали многофондовия подход с различни комбинации от
фондове с цел по-добро координиране на подкрепата за местното развитие
и укрепване на връзките между селските, градските и рибарските райони (вж.
фигура 3).

7

Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията.

8

Годишен отчет за дейността за 2019 г. на ГД „Земеделие и развитие на селските
райони“.
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Фигура 3 — Подход за финансиране, използван от държавите
членки

ВОМР в държавите
членки

Монофондов подход: финансирането от ЕС
се осъществява от един фонд

Многофондов подход: финансирането от
ЕС се осъществява от няколко фонда

Белгия, Естония, Ирландия, Испания, Франция,
Хърватия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия,
Финландия

България, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Италия,
Латвия, Литва, Унгария, Австрия (пилотен проект в
два региона), Полша, Португалия, Румъния,
Словения, Словакия, Швеция, Обединено кралство

ЕЗФРСР

ЕФМДР

ЕФРР

ЕСФ

МГД в
селски
райони

МГДОР

МГД в
градски
райони

МГД в
градски
райони

ЕЗФРСР
ЕФМДР
МГД в
селски и
рибарски
райони

ЕЗФРСР
ЕФРР
МГД в
селски и
градски
райони

ЕЗФРСР
ЕФРР

ЕФМДР
ЕСФ

МГД в селски,
градски и рибарски
райони

Източник: ЕСП, въз основа на данни на Европейската комисия (2017 г.): Насоки — оценка на
LEADER/ВОМР, стр. 10 и Kah, S. (2021 г.), Актуализация — Изпълнение на фондовете на политиката
за сближаване чрез многофондов ВОМР (данни към юни 2021 г.)

15 За периода 2021—2027 г. LEADER и воденото от общностите местно развитие

се уреждат от Регламент (ЕС) 2021/1060 за установяване на общоприложимите
разпоредби. Новите правила относно общата селскостопанска политика (ОСП),
които са влезли в сила през декември 2021 г.9, се прилагат за LEADER.

16 Както е посочено в точка 12, държавите членки следва да опишат подхода,

който са възприели във връзка с LEADER и воденото от общностите местно
развитие, в техните съответни програми. Държавите членки са започнали да
представят на Комисията за одобрение своите нови оперативни програми, а до
края на 2021 г. е следвало да изпратят и стратегическите си планове по ОСП,
включително финансирането от LEADER за развитие на селските райони.
Регулаторната рамка предвижда финансирането на инициативи по LEADER
и воденото от общностите местно развитие да започне през 2022 г.10
9

Регламент (ЕС) 2021/2115.

10

Член 86, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

15
Междувременно предоставянето на подкрепа по LEADER ще продължи въз
основа на неразходваните средства от предходния период.

Предишни одити

17 ЕСП констатира слабости във връзка с управлението на LEADER в своя

Годишен доклад за 2000 г.11 В своя специален доклад от 2010 г. 12 тя установи, че
местните групи за действие са изпълнили много проекти, които са били от полза
за местните предприятия и общности. Също така бяха отбелязани слабости
в следните отношения:
o

процедури за подбор на проекти, при които процесът на вземане на
решения е доминиран от публични органи, и неясни правила относно
потенциални конфликти на интереси;

o

прилагане на подхода „от долу нагоре“ в случаите, когато някои от местните
групи за действие не са успели да постигнат ангажираност на местно
равнище;

o

възможности на местните групи за действие за намиране на специфични
решения на местно ниво, които да са различни от стандартните мерки за
развитие на селските райони, например когато са финансирали проекти,
които са можели да получат подкрепа от други разходни програми;

o

мониторинг и оценка, по-специално по отношение на ползите, постигнати
чрез прилагането на подхода LEADER.

18 През 2013 г. ЕСП публикува последваща оценка13, която показа, че се

наблюдават известни подобрения. Сред тях са въвеждането на по-ясни правила
относно комитетите за вземане на решения в рамките на местните групи за
действие (вж. точка 17, подточка 1). Повечето от установените слабости обаче не
са отстранени. Актуализираната оценка на тези въпроси е представена
в приложение II.

11

Годишен доклад на ЕСП за финансовата 2000 година.

12

Специален доклад № 5/2010 „Прилагане на подхода LEADER в областта на развитието
на селските райони“.

13

Специален доклад № 19/2013 „Доклад за 2012 г. относно проследяването на
предприетите действия по специалните доклади на Европейската сметна палата“.
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Обхват и подход на одита
19 Подходът LEADER има за цел да насърчи ангажираността и предоставянето

на повече права на местно равнище (вж. точка 03), което води до допълнителни
разходи и рискове (вж. точки 04 и 05). Те са оправдани, ако се компенсират от
допълнителни ползи в сравнение с традиционните разходни програми на ЕС (при
които се прилага подход „от горе надолу“, и по-специално програмата на ЕС за
развитие на селските райони). Основният одитен въпрос беше: „Реализирани ли
са ползи от LEADER/воденото от общностите местно развитие, които да
оправдават свързаните с него допълнителни разходи и рискове?“. За да отговори
на този въпрос, ЕСП провери дали:
1)

LEADER и воденото от общностите местно развитие са насърчавали
ангажираността на местно ниво;

2)

този подход е довел до осъществяването на проекти с видими ползи по
отношение на местното управление, социалния капитал и резултатите;

3)

въвеждането на новия многофондов подход е довело до по-добра
координация на подкрепата за местното развитие.

20 Настоящият одит също така проследява предприетите действия във връзка

с предишния одит на ЕСП (вж. точки 17 и 18), като проверява дали Комисията е
взела мерки за преодоляване на установените преди над десетилетие слабости.
С настоящия доклад ЕСП цели да предостави информация и навременни
препоръки във връзка с оценката на подхода LEADER, която е в процес на
изготвяне от Комисията.

21 Одитът обхвана периода 2014—2020 г. ЕСП провери десет държави членки

във връзка с този одит, като разгледа по две местни групи за действие във всяка
държава членка. В Германия одиторите се съсредоточиха върху Саксония,
а в Португалия — върху континенталната част (т.е. Мадейра и Азорските острови
не бяха обхванати). В подбора на държави членки ЕСП се стреми да постигне
географски баланс и да обхване както монофондовия, така и многофондовия
подход, а така също и държави с по-висока и по-ниска степен на усвояване на
средствата от LEADER и воденото от общностите местно развитие (вж. фигура 4).
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Фигура 4 — Държави членки и региони, обхванати от одита,
и подход за финансиране на МГД, избрани в извадката
Швеция —
многофондов

Естония —
монофондов

Германия
(Саксония) —
многофондов

Чехия —
многофондов

Ирландия —
монофондов

Словакия —
многофондов

Австрия —
монофондов

Гърция —
многофондов

Португалия
(континентална
част) — многофондов

Румъния —
многофондов
(съвместно финансиране
от ЕФРР/ЕСФ)

ЕЗФРСР

ЕФМДР

ЕФРР

ЕСФ

Водещ фонд

Източник: ЕСП, въз основа на карта, предоставена от Евростат.

22 Местните групи за действие бяха избрани от ЕСП въз основа на

разпределеното финансиране, използвания фонд на ЕС и обхванатите райони
и население.

23 ЕСП разгледа:
o

организацията и процедурите във всички избрани държави членки и местни
групи за действие съгласно документацията и отговорите на одитните
въпросници;

o

информацията относно 95 проекта, избрани въз основа на разходите им
(ниски, средни и високи), съответните сектори и усвоените средства от ЕС.
Разгледаните проекти са на обща стойност 7,5 млн. евро, като
финансирането от ЕС е в размер на 4,9 млн. евро (вж. приложение III);

18
o

дейностите на Комисията във връзка с LEADER и воденото от общностите
местно развитие посредством документни проверки и видео конференции с:
—

четирите компетентни генерални дирекции на Комисията (ГД
„Земеделие и развитие на селските райони“, ГД „Трудова заетост,
социални въпроси и приобщаване“, ГД „Морско дело и рибарство“ и ГД
„Регионална и селищна политика“);

—

органи на държавите членки;

—

представители на местните групи за действие;

—

изпълнители на проекти;

—

организации на заинтересованите страни и международни експерти.

19

Констатации и оценки
Местните групи за действие (МГД) насърчават
ангажираността на местно равнище, но тяхната дейност е
свързана с допълнителни разходи и продължителни
процедури за одобрение

24 В следващите раздели се разглежда как държавите членки и местните групи

за действие са насърчавали ангажираността на местно равнище и какви са били
свързаните с това разходи. Най-напред ЕСП анализира разходите по LEADER. След
това проверява как държавите членки са одобрявали местните групи за действие
и техните стратегии и впоследствие как местните групи за действие са избирали
проектите по LEADER.

Дейността на местните групи за действие е свързана с допълнителни
разходи

25 Както е обяснено във въведението, местните групи за действие са в основата

на LEADER и воденото от общностите местно развитие. Те могат да получават
финансиране от ЕС за различни цели (вж. фигура 5). Държавите членки,
регионите, местните групи за действие и изпълнителите на проекти също така са
длъжни да участват във финансирането.

26 Държавите членки следва да създадат подходящи условия, за да могат

местните групи за действие да изпълняват своите задачи, като например да
обединяват различни местни заинтересовани страни и да предоставят подкрепа
за разработването на проекти, които са от полза за местното развитие. За тази цел
държавите следва да дадат автономност на местните групи за действие и да
сведат до минимум административните изисквания към тях 14.

14

Насоки за държавите членки и програмните органи относно ВОМР в рамките на ЕСИ
фондовете.
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Фигура 5 — Планирано финансиране от ЕС за LEADER и воденото от
общностите местно развитие (2014—2020 г.; в млрд. евро)
ПОДКРЕПА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

7,0 ЕЗФРСР

РАЗХОДИ ПО LEADER/ВОМР

0,5 ЕФМДР
0,5 ЕСФ
1,1 ЕФРР

Обучение и мрежи за изграждане на
капацитет
Консултация със заинтересовани страни и
администрация
УПРАВЛЕНИЕ НА МГД
Ангажиране на общността
(„популяризиране“)
улесняване на обмена между
заинтересованите страни с цел предоставяне
на информация, популяризиране на
стратегията и подпомагане на потенциални
бенефициенти
Текущи разходи
управление на изпълнението на стратегията на
воденото от общностите местно развитие и
мониторинг и оценка на тази стратегия
Изграждане на мрежи
ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Изпълнение на проектите
Собствени проекти на МГД и проекти на
публични и частни организатори
Подготовка и провеждане на дейности за
сътрудничество
Интертериториални и трансгранични проекти

Източник: ЕСП, въз основа на данни, предоставени от Европейската комисия.

27 Основаният на участието подход LEADER включва допълнителни

управленски структури и дейности в подкрепа на местната стратегия за развитие,
които увеличават разходите. Регламентът ограничава тези административни
и текущи разходи до 25 % (вж. точка 05). Някои от държавите членки са снишили
този таван на 20 %.

28 В таблица 2 е представен преглед на планираното и изплатеното

финансиране по LEADER (към края на 2020 г.) за програмния период 2014—2020 г.
От изложената в таблицата информация е видно, че държавите членки са
планирали административни и текущи разходи за местните групи за действие
в размер на 17 %. Тези разходи са изцяло в рамките на тавана, установен
в законодателството на ЕС.
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Таблица 2 — Общо финансиране по LEADER (към края на 2020 г.)
Планирано финансиране по
LEADER
(2014—2020 г.)
Вид на разходите
в млн. евро

Разходи за
подготвителни
дейности

% от общото
планирано
финансиране
по LEADER

Докладвани разходи по
LEADER
(към края на 2020 г.)
в млн. евро

% от
изплатените
средства по
LEADER

81,6

1%

67,4

2%

1 673,6

17 %

1 038

24 %

380,9

4%

98,6

2%

Разходи по проекти

7 794,2

78 %

3 054,4

72 %

Общо (всички
държави членки
и Обединеното
кралство)

9 930,2

100 %

4 258,4

100 %

Административни
и текущи разходи
Дейности за
сътрудничество

Източник: ЕСП, въз основа на данни, предоставени от Комисията.

29 Според докладите на Комисията към края на 2020 г. стойността на проектите

на местните общности е 3,1 млрд. евро или 72 % от докладваните разходи по
LEADER. Като цяло местните групи за действие са разходвали малки по размер
суми за дейности за сътрудничество (2 %), както и за подготвителни дейности
(2 %). Административните и текущите разходи на местните групи за действие
възлизат на 1,04 млрд. евро (24 % от общите разходи, направени до този момент).
В няколко държави членки, в които докладваните разходи за проекти по LEADER
са ниски, делът на административните и текущите разходи е висок. Например
в Гърция, Португалия и Словакия към края на 2020 г. те са от същия порядък или
надвишават сумата, изразходвана за проекти. Плащания за периода 2014—2020 г.
могат да се извършват до края на 2023 г., като делът на административните
разходи в сравнение с разходите за проекти обикновено намалява
с напредването на програмния период.

30 В таблица 3 е представена разбивка на докладваните разходи в десетте

избрани от ЕСП държави членки и региони. На фигура 6 тези разходи са сравнени
с общия размер на планираното за LEADER финансиране. Според данните на
държавите членки, средно 39 % от планираното по LEADER финансиране за
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проекти е изплатено. Естония е изплатила 72 % от планираното финансиране за
проекти, Гърция — 13 %, а Словакия все още не е изплатила средства по нито
един проект.

Таблица 3 — Структура на докладваните разходи по LEADER
(в млн. евро; към края на 2020 г.)
Държава
членка/
регион

Разходи за
подготвителни
дейности

Административни
разходи

Дейности за
сътрудничество

Разходи
за
проекти

Общо

Чехия

-

-*

0,2

64,5

64,7

Германия
(Саксония)

-

19,4

2,5

200,5

222,4

Естония

1,6

12,5

2,3

48,8

65,2

Ирландия

1,3

44,3

0,8

77,6

124,0

Гърция

3,2

43,1

0,2

46,4

92,9

-

33,8

8,0

68,7

110,5

Португалия
(континентална
част)

1,4

36,0

0,5

36,0

73,9

Румъния

2,0

77,3

0,1

268,4

347,8

Словакия

1,1

0,4

0

0

1,5

Швеция

3,4

28,3

3,2

63,0

97,9

Избраните от
ЕСП държави
членки/региони

14,0

295,1

17,8

873,9

1 200,8

Всички
държави
членки
(и Обединеното
кралство)

67,4

1 038,0

98,6

3 054,4

4 258,4

Австрия

* В таблицата по-горе не са включени данни за административните разходи на Чехия, тъй като те
се покриват от Фонда за регионално развитие (водещия фонд на Чехия), а не от Фонда за развитие
на селските райони.
Източник: ЕСП, въз основа на данни, предоставени от Европейската комисия.
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Фигура 6 — Докладвани разходи по LEADER в областта на развитието
на селските райони за държавите членки и региони, избрани от ЕСП
(към края на 2020 г.)
350
300

в млн. евро

250
200
150
100
50
0

Разходи за подготвителни дейности

Дейности за сътрудничество

Административни разходи

Разходи по проекти

Неразходвани средства

Източник: ЕСП, въз основа на данни, предоставени от Европейската комисия.

Процедурите за одобряване на местни групи за действие на
повечето държави членки са били подходящи, но някои от
държавите не са включили минимални изисквания за качество при
подбора на стратегии за местно развитие

31 Държавите членки следва да подкрепят местните групи за действие при

изготвянето на техните стратегии за местно развитие, както финансово (подкрепа
за подготвителни дейности), така и чрез предоставянето на насоки и ясни
изисквания за качество. Впоследствие държавите трябва да направят оценка на
местните групи за действие по справедлив и прозрачен начин в рамките на
определения срок, като одобряват само онези от тях, които представят стратегии,
отговарящи на стандартите за качество.
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32 Местните групи за действие следва да включват местните общности

в процеса на разработване на своите стратегии, съчетавайки различни методи,
като например обучения, работни срещи или семинари, и използвайки
познанията си за местния район. В предишния си специален доклад относно
LEADER ЕСП констатира слабости в дейностите на местните групи за действие за
повишаване на ангажираността на местно равнище. Настоящият одит установи, че
всички избрани от ЕСП местни групи за действие са предприели такива дейности
и са разработили своите стратегии за местно развитие, прилагайки процес „от
долу нагоре“.

33 Държавите членки е трябвало да определят критерии за одобрение на

местните групи за действие и да оценяват предложените стратегии спрямо тези
критерии. Този процес е включвал организиране на покана за заявяване на
интерес или няколко покани за представяне на предложения, изготвяне на
проекти за стратегии, оценка на стратегиите от страна на държавите членки и,
когато е необходимо, преразглеждане. Държавите членки е трябвало да изберат
стратегии и да одобрят местни групи за действие до края на 2017 г. (две години
след като е започнало разходването на средства в други области на общата
селскостопанска политика) 15. Повечето държави членки са изпълнили това
изискване през 2016 г., като в Ирландия и Чехия това е отнело повече време,
а Словакия е приключила процеса на одобрение през март 2018 г. (вж. фигура 7
и каре 1).

34 ЕСП установи, че като цяло държавите членки добре са подкрепяли

и наблюдавали процеса на одобрение, като са организирали семинари, обучения
и дейности по изграждане на капацитет за местните групи за действие. Редица
управляващи органи са предоставили насоки на местните общности под формата
на информационни материали и наръчници или чрез създаването на звена за
контакт, които да отговарят на възникнали въпроси.

15

Член 33, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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Фигура 7 — Продължителност на процеса на одобрение на местни
групи за действие в 10-те избрани от ЕСП държави членки
01/04/2014
03/04/2017
03/08/2017
03/12/2017
04/04/2018
01/08/2014
01/12/2014
02/04/2015
02/08/2015
02/12/2015
02/04/2016
02/08/2016
02/12/2016

SE

24

DE (Саксония)
AT

18
12

EE
PT (континентална част)

„Абсолютен“
краен срок за
одобрение на
местните
стратегии за
развитие:
31.12.2017 г.

16
8

IE

24

CZ

28

SK
RO
EL

„Относителен“ краен срок: 2 години след
одобрението на споразумението за партньорство

28
5
6

Продължителност на процеса на одобрение на
местните стратегии за развитие в месеци

Източник: ЕСП, въз основа на предоставената от държавите членки информация. „Относителен“
краен срок: първата група процедури за подбор на стратегия и МГД следва да приключи 2 години
след одобрението на споразумението им за партньорство;
„Абсолютен“ краен срок (червена линия): одобрението на стратегиите за местно развитие е
следвало да приключи до 31 декември 2017 г.
(Член 33, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).

Каре 1
Забавяне в разработването на местни стратегии в Словакия
Разработването на стратегии за местно развитие в Словакия е продължило
две години и половина и е приключило три месеца след крайния срок —
декември 2017 г.
Към момента на извършване на одита — три години по-късно, няма
финансирани проекти.
Комисията е била в течение на проблема с голямата продължителност на
процеса и е изискала да се предприемат действия за неговото ускоряване.
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35 Комисията е препоръчала на държавите членки да разработят стратегии за

местно развитие, които да се оценяват въз основа на стандарти за качество и да
се конкурират помежду си 16. Чрез този подход тя е имала за цел да гарантира, че
се избират местни групи за действие, които са представили стратегии, отговарящи
на минималните изисквания за качество.

36 Държавите членки е трябвало да определят критерии за оценка при избора

на стратегии за местно развитие. Тези критерии е трябвало да включват стандарти
за качество, които всички стратегии трябва да изпълняват 17. ЕСП установи, че
девет държави членки са определили стандарти за качество, но тези на Чехия,
Гърция и Словакия не са били достатъчно строги. Румъния не е установила такива
стандарти.

37 В таблица 4 се посочва броят на представените и избрани стратегии за

всички държави членки, обхванати от одита на ЕСП. Шест от държавите членки са
избрали всички местни групи за действие, представили стратегии. Румъния е
удвоила броя на първоначално планираните местни групи за действие (от 120 на
239).

Таблица 4 — Подбор на местни групи за действие/стратегии за
местно развитие
Брой на представените
стратегии

Държава членка

Брой на избраните
стратегии

Чехия

179

178

Германия (Саксония)

350

350

Естония

34

34

Ирландия

30

30

Гърция

50

50

Австрия

77

77

Португалия

175

92

Румъния

239

239

16

Насоки за държавите членки и програмните органи относно ВОМР в рамките на ЕСИ
фондовете, раздел 7.3, стр. 42—43.

17

Насоки за държавите членки и програмните органи относно ВОМР в рамките на ЕСИ
фондовете, раздел 7.3, стр. 42.
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Брой на представените
стратегии

Държава членка

Брой на избраните
стратегии

Словакия

121

110

Швеция

53

48

Източник: ЕСП, въз основа на данни, предоставени от избраните държави членки.

Процесът на одобрение на проекти от местните групи за действие е
продължил по-дълго от очакваното

38 За да подберат проекти, които са от полза за местното развитие, местните

групи за действие е следвало да установят критерии, подходящи за техния район,
и да прилагат справедливи и прозрачни процедури. LEADER и воденото от
общностите местно развитие осигуряват подкрепа за:
o

проекти на местните общности;

o

установяване на сътрудничество между две или повече местни групи за
действие от една и съща държава членка или от различни държави
(в рамките на ЕС и извън него).

39 Седем от десетте държави членки, обхванати от одита на ЕСП, са използвали

онлайн заявления, опростени варианти за разходите или други инструменти за
улесняване на процеса на подбор. В четири от държавите членки (Гърция,
Португалия, Чехия и Словакия) процесът на подаване и одобрение на заявления
за проекти е бил особено сложен и времеемък.

40 Понякога той е включвал осем на брой стъпки и е отнемал средно около

една година, а в изключителни случаи е надвишавал две години. Кандидатите е
трябвало първо да подадат заявленията си до местната група за действие, която е
проверявала допустимостта и съответствието на проекта със стратегията за
местно развитие. След това заявленията са се подавали до компетентните органи.
В Гърция кандидатите е следвало да подадат заявление както в електронен вид,
така и на хартиен носител. Поради тези допълнителни административни
изисквания по време на одита на ЕСП държавите членки бяха завършили
и изплатили средствата по сравнително малко на брой проекти (39 % от
планираните разходи за проекти по LEADER).

28

41 Съгласно насоките на Комисията стратегиите за местно развитие е следвало

да обслужват цели на местно ниво, а избраните проекти е следвало да
допринасят за целите на стратегиите 18. В своите стратегии за местно развитие
местните групи за действие са определяли цели и критерии за подбор на проекти
с много общ характер. Това им е позволило да избират широк кръг от проекти.

Въпреки че подходът LEADER насърчава ангажираността на местно
равнище, жените и младите хора не са достатъчно добре
представени в местните групи за действие

42 В рамките на местните общности местните групи за действие предоставят

форум за комуникация при изготвянето и изпълнението на стратегии за местно
развитие, като стартират, разработват и финансират проекти на местно ниво. Тези
групи играят роля за обединяването на местните общности и ангажирането им
в местното развитие. Подходът LEADER се възползва от експертните познания
и опита на местните общности, с помощта на които се определят техните нужди
от развитие. Освен това този подход е създаден, за да се осигури платформа за
комуникация между различните управленски равнища — от местните общности
до регионалните и националните власти, и за да се стимулира по-тясно
сътрудничество между тях.

43 Местните групи за действие следва да бъдат представителни за местните

общности и да включват всички заинтересовани страни. Съгласно
законодателството нито една група заинтересовани страни не следва да
представлява повече от 49 % от правата на глас в местната група за действие, като
делът на гласовете на публичните органи в процеса на подбор на проекти трябва
да бъде по-малък от 50 %19. Според насоките на Комисията органите за вземане
на решения също така следва да имат балансиран състав по отношение на
половете, а конкретни целеви групи, като например младите хора, етническите

18

Насоки за държавите членки и програмните органи относно воденото от общностите
местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове,
стр. 24—25.

19

Член 32, параграф 2, буква б) и член 34, параграф 3, буква б) от
Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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малцинства и хората в неравностойно положение 20 — да са справедливо
представени.

44 ЕСП установи, че разгледаните от нея местни групи за действие са осигурили

форум за местна комуникация и са спазили правните изисквания относно състава
на органите за вземане на решения на групите. В резултат на това публичните
органи вече не доминират в процеса (какъвто беше случаят, установен от ЕСП
през 2010 г.). Анализът на ЕСП показа, че мъжете са заемали поне 60 % от
длъжностите в десет от осемнадесетте местни групи за действие, предоставили
данни на ЕСП. Младите хора не са били достатъчно добре представени.
В органите за вземане на решения на шестнадесет от двадесетте местни групи за
действие, проверени от ЕСП, не са участвали лица на възраст под тридесет
години 21. Това крие риск тези органи да пренебрегват възгледите и интересите на
жените и младите хора в процеса на вземане на решения.

Допълнителните ползи от LEADER и воденото от общностите
местно развитие все още не са доказани убедително

45 В предишния си специален доклад относно LEADER ЕСП заключи, че няма

достатъчно данни за допълнителните ползи от този подход и препоръча на
Комисията да предприеме спешни мерки, чрез които да се осигури възможност
за отчитане на добавената му стойност и доброто му финансово управление.
Както е посочено в точка 07, Комисията очаква ползите от LEADER да се проявят,
като се подобрят резултатите от проектите, социалният капитал и местното
управление.

46 В следващите раздели ЕСП разглежда последователно всеки от тези аспекти,

като на първо място проверява дали в рамките на последните десет години
Комисията е постигнала напредък по отношение на отчитането на ползите от
LEADER. След това ЕСП проверява дали проектите за местно развитие в рамките
на LEADER са постигнали по-добри резултати и накрая — дали има данни, които
да сочат, че този подход води до подобряване на социалния капитал и на
управлението в местните общности.
20

Насоки за държавите членки и програмните органи относно ВОМР в рамките на ЕСИ
фондовете, стр. 27.

21

Като млади хора се определят лицата на възраст от 18 до 30 години — вж. Съвет на
Европа и Европейска комисия (2019 г.), Основни елементи на политиката за младежта,
стр. 6.

30

Комисията е започнала работа по оценка на ползите от LEADER

47 Прегледът на ЕСП на системата за мониторинг и оценка показа, че една от

ключовите препоръки от специалния доклад от 2010 г. относно отчитането на
ползите от LEADER, не е била изцяло изпълнена (вж. точка 17 и приложение II).

48 Както е обяснено в точка 13, Комисията наблюдава и докладва резултатите,

постигнати от програмата LEADER, като използва три показателя, определени
в Регламента. В таблица 5 са представени данни за LEADER, докладвани
в Годишния отчет за дейността за 2019 г. на ГД „Земеделие и развитие на селските
райони“.

Таблица 5 — Показатели относно LEADER
Показател

Целева стойност
(за 2023 г.)

Докладвани данни

% от селското население,
обхванато от стратегии за
местно развитие

53,5 %

60,6 %

% от населението
в селските райони,
ползващо се от подобрени
услуги/инфраструктура

16,4 %

13,54 %

Брой работни места,
създадени от
подпомогнати проекти

44 109

13 337

Източник: ЕСП, въз основа на Годишния отчет за дейността за 2019 г. на ГД „Земеделие
и развитие на селските райони“.

49 Тези показатели не позволяват да се направи истинска оценка на разходите

и ползите от подхода LEADER. Действително в предишните свои доклади,
включително в Доклада относно изпълнението на бюджета на ЕС за 2019 г. 22, ЕСП
отбеляза, че използваните показатели са свързани предимно с вложените
ресурси и крайните продукти и не измерват резултатите от разходните програми
и допълнителните ползи от тях. В своя доклад относно LEADER от 2010 г. ЕСП
препоръча на Комисията да предприеме спешни мерки, чрез които да се осигури
възможност за отчитане на ползите, реализирани чрез подхода LEADER.
В препоръката на ЕСП се посочва също така, че мониторингът на този подход

22

Доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ЕС —
състояние в края на 2019 година.

31
следва да бъде ориентиран по-скоро към показатели, измерващи неговите ползи,
ефикасност и ефективност, отколкото към изпълнението.

50 Законодателството изисква от Комисията да предостави насоки на

държавите членки относно извършването на оценки на техните оперативни
програми, както и на програмите им за развитие на селските райони. Оценките на
програмите в края на периода — т.нар. последващи оценки — се извършват или
от Комисията, или от държавите членки в тясно сътрудничество с Комисията 23.

51 Комисията е публикувала два документа, съдържащи насоки, с цел да

подпомогне държавите членки в оценката на LEADER и воденото от общностите
местно развитие през програмния период 2014—2020 г. — насоки за оценка24
и наръчник за оценка25. От Комисията се изисква също така да представи
обобщаващ доклад за последващите оценки, изготвени от държавите членки, до
31 декември 2025 г. за оперативните програми и до 31 декември 2027 г. — за
програмите за развитие на селските райони 26.

52 За програмния период 2007—2013 г. Комисията е трябвало да представи

обобщаващия доклад за развитието на селските райони до 31 декември 2016 г. 27
Този доклад е завършен през април 2018 г. и публикуван през юли 2020 г. 28 Той
включва кратък раздел относно LEADER, но не съдържа оценка на ползите от него.

53 Комисията все още не е изготвила своя собствена оценка на подхода LEADER.

В своето становище от 2018 г. относно предложенията на Комисията за новата
обща селскостопанска политика ЕСП препоръча на Комисията да прилага

23

Членове 54—57 от Регламент (ЕС) 1303/2013.

24

Насоки — оценка на LEADER/ВОМР.

25

Европейска комисия, 2018 г., Ръководство на FARNET № 15 — Оценка на воденото от
общностите местно развитие. Наръчник за МГД и МИРГ.

26

Член 57, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 2, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2020/2220.

27

Член 87, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

28

Европейска комисия, 2020 г.: Обобщение на последващите оценки на програмите за
развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007—2013 г, Люксембург, стр. 222—
234.
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принципа „първо оцени“ при преразглеждане на законодателството 29.
Понастоящем Комисията извършва оценка на въздействието на LEADER върху
балансираното териториално развитие по отношение на частта от програмата,
финансирана от Фонда за развитие на селските райони. Тази оценка има за цел да
разгледа целесъобразността, ефективността, ефикасността, съгласуваността
и добавената стойност 30. Комисията планира да я публикува през 2023 г.

Държавите членки са използвали LEADER за финансиране на
проекти, основани на местните стратегии. За част от тези проекти
обаче са предвидени други специални разходни програми

54 Поради липсата на оценка от Комисията и данни от извършен мониторинг

относно реализираните ползи от проектите по LEADER ЕСП провери дали
проектите в рамките на тази програма и на воденото от общностите местно
развитие са имали потенциал да допринесат за местното развитие и са
постигнали по-добри резултати. За тази цел ЕСП анализира дали проектите са
били основани на стратегиите за местно развитие (вж. точка 41), изготвени от
местните групи за действие, и следователно са имали потенциал да отговорят на
местните нужди. ЕСП използва също така насоките за оценка на Комисията,
съгласно които подобрението в резултатите може да бъде отчетено, в зависимост
от вида проекти, ако се направи „сравнение с изпълнение без метода LEADER“31.

55 Одиторите направиха оценка на 95 проекта по отношение на критериите,

изложени в точка 54. За целта бяха използвани самооценки на местните групи за
действие. ЕСП провери достоверността на тези самооценки и обсъди своя анализ
със съответните органи и с няколко изпълнители на проекти.

56 Одиторите установиха, че тези проекти отговарят на общите цели,

определени в стратегиите за местно развитие (вж. точка 41). Редица проекти са
имали потенциал да допринесат за местното развитие. ЕСП констатира също така,
че сред анализираните проекти има такива, които са извън законоустановените
дейности и не са обхванати от други специфични схеми.

29

Становище на ЕСП от 2018 г. относно предложенията на Комисията за регламенти
в областта на общата селскостопанска политика за периода след 2020 г.

30

Пътна карта за оценка: Оценка на приноса на LEADER за балансираното териториално
развитие.

31

Насоки — оценка на LEADER/ВОМР.

33

57 Одиторите обаче установиха, че някои от държавите членки, обхванати от

одита на ЕСП, са използвали средства от LEADER или воденото от общностите
местно развитие за финансиране на проекти, които обикновено представляват
законоустановени дейности на националните, регионалните или общинските
органи (като например финансиране на пътища или улично осветление
в селищата). Освен това ЕСП констатира, че сред проектите има такива, за които
са били предвидени специални мерки за развитие на селските райони и други
разходни програми на ЕС извън LEADER (вж. каре 2).

58 Например Германия (Саксония) е използвала LEADER за финансиране на

широк набор от основни услуги в селските райони. Тя е заделила 364,3 млн. евро
за LEADER — 41,5 % от планираното си финансиране за развитие на селските
райони, което е най-високият дял сред държавите членки и региони на ЕС.
Поради тази причина обичайните дейности на местната власт в Германия
(Саксония) е трябвало да преминават през местни групи за действие. Тези
дейности включват финансиране на пътища в селища, улично осветление
и поддръжка и проекти за разширяване на детски градини. Според доклада за
междинна оценка на развитието на селските райони до 30 юни 2019 г. Саксония е
използвала средства по LEADER за финансиране на 112 проекта за улично
осветление (публични разходи на стойност 5,5 млн. евро), 84 селски пътя
(13 млн. евро) и 62 проекта за детски градини (6,3 млн. евро)32.

32

Zentralbewertung des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 – 2020 im
Freistaat Sachsen. Окончателен доклад, стр. 257.
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Каре 2
Финансирани от LEADER проекти, които са могли да бъдат
подкрепени от други мерки и разходни програми, предвидени
специално за тях
Чехия и Румъния: Подпомагане за модернизацията на земеделските
стопанства и на младите земеделски стопани

ЕЗФРСР

Една местна група за действие в Румъния е избрала десет инвестиционни
проекта за земеделски стопанства на обща стойност 1,7 млн. евро. Тези
средства представляват почти половината от общите разходи за всички
избрани проекти. Друга румънска местна група за действие е предоставила
в осем случая подкрепа на млади земеделски стопани под формата на
еднократна помощ на обща стойност 240 000 евро. Всички държави членки
разполагат със специфични мерки за подпомагане на млади земеделски
стопани по стълб I на ОСП, а Румъния предоставя специфична помощ и по
стълб II.
Двете местни групи за действие в Чехия са избрали 47 инвестиционни
проекта в областта на селското стопанство, чиито разходи са възлизали на
приблизително 2 млн. евро — почти половината от общите разходи за всички
избрани проекти. Една от местните групи за действие е изразходила около
80 % от общите си проектни разходи за земеделски проекти.
Тези проекти са предоставили финансиране от ЕС на земеделски стопани
предимно за инвестиции в нови обори и оборудване или са подпомогнали
млади земеделски стопани в започването на дейност.
Заинтересованите земеделски стопани могат да кандидатстват за
финансиране за развитие на селските райони от източници извън LEADER
и следователно в такива случаи финансирането от LEADER се припокрива
с други схеми.

59 ЕСП наблюдава подобна ситуация през 2010 г. Тогава Комисията се съгласи,

че по принцип LEADER не следва да предоставя подкрепа за обичайните дейности
на местното управление. В своя специален доклад от 2015 г. относно подкрепата
от ЕС за инфраструктура в селските райони 33 ЕСП направи подобни констатации

33

Специален доклад № 25/2015 относно подкрепата на ЕС за инфраструктура в селските
райони.
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и оценки относно финансирането на пътища в селските райони в Германия
(Саксония) и препоръча на държавите членки да предприемат действия, чрез
които да се уверят, че фондовете на ЕС за развитие на селските райони не
заменят други публични средства, предназначени за същата област на
политиката.

60 ЕСП установи, че в Ирландия и Швеция тази ситуация до голяма степен е

била избегната благодарение на правилата за допустимост на тези държави:
o

ирландските органи са изключили от финансиране по LEADER редица сектори
и дейности, за които е имало на разположение други възможности за
финансиране, включително в областта на селското стопанство, ремонти на
частни жилищни имоти и дейности на публични органи по обща поддръжка,
както и проекти, които вече получават финансиране от ЕС в рамките на други
мерки или национално финансиране.

o

Швеция е въвела правила, които не позволяват да се финансират разходи за
изпълнение на законоустановени дейности или за изпълнение на правни
изисквания на ЕС или национални правни изисквания (напр. спазване на
директива на ЕС). Тя е наложила също така изискване проектите по LEADER
и воденото от общностите местно развитие да бъдат от полза за по-широката
местна общност, а не само за отделните изпълнители на проекти.

Макар че обстоятелствата в отделните държави членки се различават, ЕСП счита,
че горепосочените правила представляват добри практики и биха могли да
допринесат за доброто финансово управление на програмата LEADER.

Експертите считат, че някои потенциални ползи от подхода LEADER
трудно могат да се оценят, но констатациите на ЕСП показват, че
такава оценка все пак може да се направи

61 Освен по-добрите резултати от проектите, към ползите от LEADER Комисията

причислява и подобряването на социалния капитал и управлението. Насоките на
Комисията за оценка съдържат следните определения:
o

социалният капитал е многоизмерна концепция, която включва елементи на
социалната организация, като мрежи, стандарти и социално доверие,
улесняващи координацията и взаимноизгодното сътрудничество;

36
o

управлението включва институциите, процесите и механизмите,
посредством които заинтересованите лица от обществеността, бизнеса
и гражданското общество формулират своите интереси, упражняват
законните си права, изпълняват своите задължения и уреждат различията си.

62 Специализираната литература показва, че опитите за измерване на

подобренията в социалния капитал и местното управление се сблъскват с редица
предизвикателства, включително по отношение на установяването на
общоприето определение на тези понятия34. Поради тази причина експертите
признават, че е трудно да се оцени този аспект на потенциалните ползи от
LEADER.

63 Освен обобщаващия доклад на Комисията (вж. точка 52) ЕСП анализира

и докладите за последваща оценка, главно за периода 2007—2013 г., изготвени от
включените в одита държави членки, с цел да провери дали са налице
доказателства за подобряване на социалния капитал и местното управление.
Повечето от последващите доклади на държавите членки не са обхванали тези
концепции. В последващата оценка на Швеция за периода 2007—2013 г. са
представени специфични констатации във връзка с местното управление. Според
оценителите LEADER не е допринесъл положително за „вертикалното
управление“, т.е. за позицията на местните групи за действие по отношение на
други органи и институции. Що се отнася до „хоризонталното управление“, т.е.
сътрудничеството с други заинтересовани страни на регионално ниво, в оценката
се подчертава, че LEADER е спомогнал за участието в местните обществени дела

34

Nardone, G., Sisto, R., Lopolito, A., Social Capital in the LEADER Initiative: a methodological
approach, Journal of Rural Studies, том 26, брой № 1, 2010 г., стр. 63—72.
Pisani, E., Franceschetti, G.; Secco, L. and Asimina C. (ed., 2017), Social Capital and Local
Development: From Theory to Empirics. Cham (Швейцария).
Claridge, T. (2020 г.), Current definitions of social capital - Academic definitions in 2019,
вкл. връзка към презентацията „Social capital - is there an accepted definition in 2020?”
Shucksmith, M. (2002 г.), Endogenous Development, Social Capital and Social Inclusion:
perspectives from leader in the UK, Sociologia Ruralis, том 40, брой № 2, стр. 208—218.
Thuesen, A. A. (2010 г.), Is LEADER elitist or inclusive? Composition of Danish LAG boards in
the 2007-2013 rural development and fisheries programmes, Sociologia ruralis, том 50,
брой № 1, стр. 31—45.

37
на представители както на местните предприятия, така и на гражданското
общество.

Многофондовият подход усложнява процеса на
финансиране на проекти за местно развитие

64 Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) включват

пет различни потока на финансиране, всеки от които има свои специфични
правила (вж. точка 10). Поради това е необходима координация между
отговорните органи на държавите членки, чрез която да се осигурят полезни
взаимодействия и да се избегне припокриване на програмно и проектно
равнище. В законодателството за програмния период 2014—2020 г. изрично се
разглежда необходимостта от такава координация 35.

65 Според Комисията създаването на съвместни комитети за наблюдение на

различните програми е полезно и целесъобразно. ЕСП установи, че само четири
от десетте държави членки, обхванати от нейния одит, са учредили такива
комитети.

66 Държавите членки обаче са намерили други решения за улесняване на

информационния поток. Управляващите органи на всеки един фонд в Австрия
и Германия (Саксония) са били представени в комитетите за мониторинг на
всички останали фондове. Естония е създала съвместен управляващ орган на
фондовете за развитие на селските райони и рибарството.

67 Двата потока на финансиране (Европейският фонд за гарантиране на

земеделието и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони)
по общата селскостопанска политика ще бъдат планирани в рамките на
стратегическите планове по ОСП като част от реформата за периода след 2020 г.
В резултат на това може да отслабне връзката на развитието на селските райони
с другите три източника на финансиране (Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд плюс и Европейския фонд за морско дело,
рибарство и аквакултури).

68 Комисията е очаквала многофондовият подход да разшири кръга от местни

сектори, заинтересовани страни и изпълнители на проекти, участващи в местни
групи за действие, като по този начин да се засили местното сътрудничество.
35

Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително приложение I (обща стратегическа рамка).

38
Освен това очакванията са били, че включването на финансиране от четири фонда
на ЕС ще даде възможност на местните групи за действие да отговорят повсеобхватно на сложните местни нужди, като заделят за тях и повече средства.

69 Комисията не е предоставила подробни данни за това какъв брой местни

групи за действие използват многофондовия подход. Според последните
обобщени данни 36 на ниво всички държави членки (включително Обединеното
кралство) са одобрени 3 337 групи за програмния период 2014—2020 г. От тях 813
(24 %) са използвали повече от един фонд на ЕС (вж. фигура 8). Мнозинството от
тези местни групи за действие са използвали комбинация от финансиране по
Фонда за развитие на селските райони, Фонда за регионално развитие
и Социалния фонд, а общо девет групи в ЕС са използвали всичките четири
налични фонда (осем в Швеция и една в Полша).

Фигура 8 — Местни групи за действие, финансирани от един или от
повече фондове, за периода 2014—2020 г.
Монофондови
МГД ЕФМДР
265

Други
монофондови
МГД
53
ЕЗФРСР —
ЕФРР — ЕСФ

ЕЗФРСР — ЕФРР

Многофондови
МГД

ЕФРР — ЕСФ
Монофондови
МГД ЕЗФРСР
2 206

ЕЗФРСР — ЕФМДР
Други

Източник: ЕСП, въз основа на Kah, S. (2021 г.), Актуализация —Изпълнение на фондовете на
политиката за сближаване чрез многофондов ВОМР (данни към юни 2021 г.).

70 Подходът, основан на няколко фонда, е бил нов за местните групи за

действие и за органите на държавите членки, като местните групи за действие са
използвали за първи път фондовете за социално и регионално развитие. Ето защо
36

Kah, S. (2021 г.), Актуализация —Изпълнение на фондовете на политиката за
сближаване чрез многофондов ВОМР (данни към юни 2021 г.).
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в документа с насоки на Комисията 37 се подчертава необходимостта от ясна
йерархична структура по отношение на отговорностите и вземането на решения.
Това е изисквало координация между отговорните органи на държавите членки,
особено за да се предоставят на местните групи за действие ясни правила
и насоки — за предпочитане чрез единно звено за контакт.

71 Сред държавите членки, обхванати от одита на ЕСП, Швеция разполага с най-

оптимизираните механизми за управление на многофондовия подход. Тя е
определила един управляващ орган и група за координация на фондовете и е
работила само с три свързани програми: национална програма за развитие на
селските райони, национална програма в областта на рибарството и национална
програма за финансиране на воденото от общностите местно развитие от
регионалните и социалните фондове.

72 За разлика от Швеция, Чехия и Португалия са съчетали различни фондове

с различаващи се цели и правила, а според управляващите органи, прилагането
на отделни правила и насоки от различните органи затруднява управлението на
многофондовия подход (фигура 9 показва различните механизми за управление
на многофондовия подход в Швеция, Чехия и Португалия). ЕСП не откри данни
в констатациите на Комисията относно годишните доклади на държавите членки
за изпълнението, нито в протоколите от техните годишни срещи, които да сочат,
че Комисията е реагирала, чрез предоставяне например на писмена обратна
информация на държавите членки относно управлението на многофондовия
подход или чрез изискване на план за действие, когато е необходимо.

37

Европейска комисия, 2016 г., Ръководство на FARNET № 10 —ВОМР започва да се
изпълнява на практика.
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Фигура 9 — Механизми за управление на многофондовия подход

Швеция
Три „свързани с ВОМР програми“,
като един управляващ орган за ВОМР
предоставя правила и насоки на МГД

Чехия
Четири различни програми с отделни
управляващи органи

Португалия (континентална част)
Три управляващи органа на всяка
МГД: два национални управляващи
органа и един от петте регионални
управляващи органа — всеки от тях
с различни цели и правила

Източник: ЕСП, въз основа на карти, предоставени от Евростат.

73 С цел опростяване на многофондовия подход Комисията е въвела някои

нови елементи за програмния период 2021—2027 г.:
o

държавите членки следва да организират съвместна покана (с участието на
съответните фондове) за подбор на стратегии за местно развитие и местни
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групи за действие и да сформират съвместен комитет, за да следят
изпълнението на тези стратегии 38;
o

ако държава членка избере един от фондовете за водещ, правилата на този
фонд се прилагат към стратегията за местно развитие като цяло (т.е. към
управлението и контрола на всички проекти), докато изпълнението,
мониторингът и плащанията за отделните проекти все още се уреждат от
правилата на фонда, финансиращ въпросния проект39.

ЕСП установи, че към края на декември 2021 г. съвместни покани все още не са
можели да се организират. Комисията информира ЕСП, че това се дължи на
удължаването на преходния период за новата обща селскостопанска политика до
2022 г. (включително фонда на ЕС за развитие на селските райони), което
означава, че предишните правила за периода 2014—2020 г. ще продължат да се
прилагат.

74 Въпреки извършената рационализация органите в Швеция считат, че

управлението на многофондовия подход е неефективно и скъпо, особено като се
има предвид, че фондовете за рибарство, регионално развитие и социални
въпроси, взети заедно, представляват едва 20 % от финансирането за воденото от
общностите местно развитие за периода 2014—2020 г. Органите са възложили
проучване за оценяване на финансирането от ЕЗФРСР на всички инициативи
в рамките на воденото от общностите местно развитие 40. Това проучване е
установило, че през периода 2014—2020 г. местните групи за действие са
подкрепили сходни проекти по различни фондове (напр. в областта на туризма
и интеграцията) и че над 90 % от всички проекти, подпомагани по другите три
фонда на ЕС, е можело да бъдат финансирани със средства за развитие на
селските райони.

38

Член 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

39

Член 31, параграфи 4—6 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

40

Är det möjligt att finansiera alla insatser inom lokalt ledd utveckling genom
jordbruksfonden? Uppföljningsrapport 2019:11
(Възможно ли е да се финансират всички инициативи по воденото от общностите
местно развитие от земеделския фонд [ЕЗФРСР]? Доклад за проследяване на
изпълнението от 2019 г.: 11).
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75 В резултат на това Швеция вероятно ще прекрати прилагането на

многофондовия подход. Реакцията на интервюираните от ЕСП органи на
останалите държави членки беше смесена и показва, че повечето от тях не
подкрепят използването на многофондовия подход през настоящия и бъдещия
програмен период.
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Заключения и препоръки
76 Европейската сметна палата (ЕСП) провери дали подходът LEADER е

реализирал ползи, които оправдават свързаните с него допълнителни разходи
и рискове, по-специално в сравнение с традиционните разходни програми на ЕС
(ориентирани „от горе надолу“).

77 След повече от десетилетие от последния специален доклад на ЕСП относно

LEADER, одиторите установиха, че в някои области са направени подобрения и че
този подход е създал структури, чрез които се насърчава ангажираността на
местно равнище. LEADER обаче е свързан с по-високи административни и текущи
разходи и с продължителни процедури за одобрение, a проектите, реализирани
с помощта на този подход, не са донесли видими допълнителни ползи. Общото
заключение на ЕСП е, че няма достатъчно данни, които да сочат, че ползите от
подхода LEADER надвишават свързаните с него разходи и рискове.

78 Поради това че е основан на участието, подходът LEADER се характеризира

с високи административни и текущи разходи. Съгласно Регламента на ЕС тези
разходи са ограничени до 25 %. За програмния период 2014—2020 г. размерът на
планираните от държавите членки административни и текущи разходи е 17 %.
В тях се включват разходите за предоставяне на подкрепа за изпълнение на
местната стратегия за развитие, както и за разработване на проекти от
потенциални бенефициенти. Според данните, докладвани от Комисията, тези
разходи са възлизали на 1,04 млрд. евро към края на 2020 г. (24 % от общите
разходи към този момент, което е в указаните от Регламента граници). Делът на
този вид разходи спрямо разходите за проекти обикновено намалява
с напредването на програмния период (точки 25—30).

79 ЕСП установи, че местните групи за действие са успели да повишат нивото на

ангажираност на местно равнище при разработването на своите стратегии за
местно развитие. Това представлява подобрение спрямо ситуацията, която ЕСП
наблюдава преди повече от десетилетие. По-голямата част от държавите членки,
обхванати от одита, са прилагали подходящи процедури за подбор и одобрение
на местни групи за действие на базата на тези стратегии, но стандартите за
качество, които някои от държавите са използвали при подбора на стратегии за
местно развитие, не са били достатъчно строги. ЕСП установи, че една от
държавите членки не е включила критерии за качество в своята процедура за
подбор. Прилагането на такива критерии би позволило процесът да се
съсредоточи върху най-добрите стратегии за местно развитие (точки 31—37).
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80 ЕСП установи, че процедурата за подаване на заявления за проекти

и одобряването им е била усложнена и е включвала допълнителни
административни изисквания към изпълнителите на проекти в сравнение
с традиционните разходни програми. Това е причината, поради която към
момента на одита държавите членки бяха завършили и изплатили финансирането
по сравнително малко на брой проекти (39 %). Одиторите установиха също така,
че критериите за подбор на проекти по LEADER в повечето случаи са били с много
общ характер, което е позволило на местните групи за действие да избират
широк кръг от проекти (точки 38—41).

81 Процесът на подбор на проекти вече не е официално доминиран от

публични органи (каквато беше ситуацията, установена от ЕСП през 2010 г.),
а местните групи за действие са успели да повишат ангажираността на местно
равнище. През 2021 г. одиторите обаче установиха, че повечето местни групи за
действие не са имали балансиран състав по отношение на половете и че младите
хора не са били достатъчно добре представени. Това крие риск тези органи да
пренебрегват възгледите и интересите на жените и младите хора в процеса на
вземане на решения (точки 42—44).

82 Въпреки че някои от препоръките, отправени от ЕСП през 2010 г., са

изпълнени, одиторите установиха, че рамката за мониторинг и оценка на
Комисията все още не е предоставила данни за допълнителните ползи от LEADER
в сравнение с традиционните методи на финансиране. Според експерти някои от
тези ползи, като подобряването на социалния капитал и на местното управление,
трудно могат да бъдат измерени. В своето становище от 2018 г. относно
предложенията на Комисията за новата обща селскостопанска политика ЕСП
подчерта, че Комисията следва да прилага принципа „първо оцени“ при
преразглеждането на съществуващото законодателство. Комисията е започнала
процес на оценка на ползите от LEADER (точки 47—53 и 61—63).

83 Анализът на ЕСП показа, че проектите по LEADER отговарят на общите цели,

определени в стратегиите за местно развитие (вж. точка 80). Беше установено
обаче, че сред проектите има такива, за които са предвидени специални мерки за
развитие на селските райони и други разходни програми на ЕС извън LEADER.
Някои от държавите членки и местните групи за действие са използвали LEADER
за финансиране на проекти, които обикновено представляват законоустановени
дейности на националните, регионалните или общинските органи (точки 54—60).
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84 Многофондовият подход е нововъведение за програмния период 2014—

2020 г. с цел по-добро координиране на подкрепата за местното развитие
и укрепване на връзките между селските, градските и рибарските райони.
Общото заключение на ЕСП е, че в настоящия си вид многофондовият подход
усложнява процеса на финансиране на проекти за местно развитие (точки 64—
75).

Препоръка 1 — Да се направи цялостна оценка на
разходите и ползите от LEADER
Комисията следва да направи цялостна оценка както на разходите, така и на
ползите от LEADER. Тази оценка следва да обхваща следните въпроси
(подточки а)—д):
а)

прилагане на процедури за подбор на местни групи за действие, чрез които
средствата да се насочват към най-добрите стратегии за местно развитие;

б)

мерки за намаляване на разходите и административната тежест (като
например допълнителните административни изисквания към изпълнителите
на проекти и продължителните процедури за подбор);

в)

представителност в органите за вземане на решения по отношение на
възраст, пол и други целеви групи;

г)

допълнителните ползи, които проектите, финансирани от LEADER, носят
в сравнение с проекти извън този подход;

д)

до каква степен средствата по LEADER се използват за финансиране на
законоустановените дейности на органите на ЕС и националните,
регионалните или местните органи.

Целева дата за изпълнение — 2023 г.
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Препоръка 2 — Да се направи оценка на подхода „Водено
от общностите местно развитие“
В оценката на ефективността и ефикасността на воденото от общностите местно
развитие Комисията следва да обхване, доколкото е възможно, въпросите,
изброени в подточки а)—д) на препоръка 1.
Целева дата за изпълнение — 2025 г. (във връзка с последващите оценки за
периода 2014—2020 г.)

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав I с ръководител Joëlle Elvinger —
член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 4 май 2022 г.
За Европейската сметна палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател

Приложения
Приложение I — Специфични показатели, свързани с LEADER и воденото от общностите местно
развитие
Таблица 6 — ЕЗФРСР
Показатели за крайни продукти/услуги

ЕФМДР

ЕФРР

ЕСФ

Показатели за крайни
продукти/услуги

O.18: Брой жители, обхванати от местните групи за
действие
O.19: Брой на избраните местни групи за действие
O.20: Брой на подпомогнатите проекти в рамките
на LEADER

1. Брой на избраните стратегии за
местно развитие

O.21: Брой на подпомогнатите проекти за
сътрудничество

2. Подкрепа за подготвителни дейности

O.22: Брой и вид на организаторите на проекти
O.23: Единен номер на местните групи за действие,
участващи в проект за сътрудничество

3. Сътрудничество

Специфични за ВОМР
показатели не са
налични

Специфични за ВОМР
показатели не са
налични
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Показатели за цели и резултати
T21/R22: процент от населението в селските
райони, обхванато от стратегии за местно развитие
T22/R23: процент от населението в селските
райони, което се възползва от подобрените
услуги/инфраструктура

Показатели за резултати
1. Създадена заетост (еквиваленти на
пълно работно време)
2. Запазена заетост (еквиваленти на
пълно работно време)

T23/R24: Работни места, създадени чрез
подпомогнатите проекти (LEADER)
Източници: ЕЗФРСР — Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията; ЕФМДР — Приложение към Делегиран
регламент (ЕС) № 1014/2014 на Комисията.

Приложение II — Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките от Специален доклад
№ 5/2010, извършено във връзка с настоящия одитен доклад
Препоръки

Отговори на Комисията

Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките

Препоръка 1
С оглед на все още съществуващите
недостатъци Комисията следва да
гарантира, че законодателството е
достатъчно ясно по отношение на
изискванията, специфични за
програмите LEADER. Няколко прости
изисквания на ниво ЕС могат да
заменят необходимостта от различни
правила за прилагане на програмно
ниво, да опростят процедурите, да
наложат по-голяма съгласуваност и да
установят ясни стандарти за контрол
в следните области:
а)

изключване на проекти,
стартирали преди вземането на
решение за отпускане на
безвъзмездна финансова
помощ, за да се елиминира един
сериозен риск по отношение на

а)

Комисията ще разгледа в дълбочина
въпроса за допустимостта по отношение
на стартирането на проектите, като вземе
предвид необходимостта от
хармонизиран подход за финансиране от
Общността при споделено управление.

Неизпълнена

Съгласно член 65, параграф 6 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 не се избират
за финансиране проекти, които са били
физически завършени или изцяло
осъществени преди подаването на
заявлението за финансиране. Това би
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ефикасността (икономически
загуби от неефективно
разпределение на ресурсите)

б)

в)

позволило изпълнението на проектите да е
започнало, преди да е взето решението за
отпускане на безвъзмездна финансова
помощ, т.е. рискът от икономически загуби
от неефективно разпределение на
ресурсите все още е налице.

подбор на проекти от страна на
МГД, който да се базира на
документирани оценки,
демонстриращи адекватността
и справедливостта на решенията
спрямо последователни
и уместни критерии.

б)

правила, с които да се гарантира,
че партньорствата не се
доминират от местните органи
по време на заседанията за
подбор на проекти.

в)

Комисията ще даде допълнителни
указания в това отношение
в актуализирана версия на „Указанията за
прилагане на оста LEADER“ още през
настоящия програмен период.

Вече съществуват правила в настоящата
правна рамка. Член 62, параграф 1,
буква б) от Регламент (ЕО) № 1698/2005
предвижда, че на равнище вземане на
решения представителите на
гражданското общество трябва да
представляват поне 50 % от местното
партньорство.
Комисията обаче признава, че
изброяването на принципите може да
бъде по-конкретно. Комисията ще
разгледа възможността за преработване
на съществуващите указания за
допълнително разясняване на

Изпълнена
в известна
степен

Правният стандарт е определен в Член 34,
параграф 3, буква б) от
Регламент (ЕС) № 1303/2013. ЕСП установи,
че критериите за подбор често са
субективни и се тълкуват по различен
начин от МГД.
Правният стандарт е определен в член 34,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Изпълнена
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задължителното прилагане на правилото
за „двоен кворум“, което е приложимо за
състава на МГД и на равнище вземане на
решения.
Освен това държавите членки следва
да осигурят въвеждането на
ефективни процедури за отстраняване
на слабостите, идентифицирани
в настоящия доклад, както и да следят
за правилното прилагане на тези
процедури.

Изпълнена
в известна
степен

Държавите членки разполагат с процедури
за предоставяне на насоки
и осъществяване на надзор над МГД.
С това обаче не се преодоляват слабостите,
установени в настоящия доклад.

Препоръка 2
Финансовият регламент забранява
всички действия, които биха могли да
доведат до конфликт на интереси. За
тази цел Комисията и държавите
членки следва да осигуряват
ефективна защита и да проверяват
дали тя функционира правилно.
Членовете на комисиите за оценка на
проектите или на комисиите за
вземане на решения на МГД, които
имат личен, политически,
професионален или бизнес интерес от
дадено предложение за проект,
следва да подписват писмена

Комисията изразява съгласие с ЕСП по
отношение на процеса на вземане на решения,
че следва да има ясни правила относно
конфликтите на интереси, които следва
стриктно да се спазват.
Член 61, параграф 1, буква б) от
Регламент (ЕО) № 1698/2005 предвижда, че на
равнище вземане на решения икономическите
и социалните партньори, както и другите
представители на гражданското общество,
трябва да представляват поне 50 % от
партньорството.

Правният стандарт е определен в Член 34,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Изпълнена
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декларация за интерес. Те трябва да
отсъстват при обсъждането,
оценяването или вземането на
решение за проекта и въпросът
следва да се отнася до управляващия
орган в съответствие с Финансовия
регламент.

Комисията също така ще насърчава добрите
практики чрез „Указанията за прилагане на оста
LEADER“ и ще изисква от държавите членки да
гарантират и проверяват прилагането на
ефективни предпазни мерки.

Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките

Препоръка 3
Комисията следва да обсъди
с държавите членки дали
съществуващите мерки ограничават
възможностите на МГД да
разработват и прилагат иновативни
и многосекторни местни стратегии за
постигане на целите, включени
в оси 1-3 от политиката за развитие на
селските райони. Държавите членки
следва да въведат необходимите
промени в своите правила, за да
позволят на МГД да намерят местни
решения, които не съвпадат с мерките
по програмите за развитие на
селските райони.

Винаги са възможни изменения на програмите
за развитие на селските райони (ПРСР) с цел
подобряване на изпълнението на местните
стратегии.
Освен това „Указанията за прилагане на оста
LEADER“ могат да бъдат преразгледани с цел
подобряване на указанията за държавите
членки по отношение на финансирането на
(иновативни) проекти извън каталога с мерките.
От края на 2009 г. няколко държави членки
възнамеряват да изменят своите програми, за
да подобрят ефективното прилагане на метода
LEADER, като позволяват повече гъвкавост
главно чрез въвеждането на интегрирани или
специални мерки. Това в значителна степен е
следствие от дискусиите, насърчавани от

Проектите по LEADER/ВОМР вече не са
свързани с традиционните мерки.
Изпълнена
в известна
степен

ЕСП установи някои слабости:
— Португалия — проектите трябва да
отговарят на шест на брой
определени мерки;
— Общо за всички държави членки —
LEADER/ВОМР често финансира
традиционни или близки до
традиционните проекти, вместо да
предоставя съобразени с конкретните
нужди решения на местно равнище.
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Комисията в рамките на подкомитета на LEADER
на Европейската мрежа за развитие на селските
райони.
Препоръка 4
Комисията следва да се увери, че
държавите членки проверяват
стратегиите на МГД за периода 2007—
2013 г. и изискват от МГД да си
поставят измерими цели, насочени
специално към местната област, които
могат да бъдат постигнати в рамките
на програмата LEADER в остатъка от
периода. След това държавите членки
следва да изискват от МГД да се
отчитат за постигнатите цели от
местната стратегия, за извличането на
добавена стойност чрез подхода
LEADER, както и за ефикасното
изразходване на безвъзмездната
финансова помощ и оперативните
разходи.

Докладите от междинната оценка, които трябва
да бъдат представени в края на 2010 г., ще
включват препоръки за изменения на
програмите за развитие на селските райони за
съгласуване на съдържанието на програмите
с целите. Комисията ще се възползва от тази
възможност да дискутира изпълнението на ос 4
с държавите членки, и по-специално
възможността за подобряване на качеството на
стратегиите за местно развитие и тяхното
изпълнение чрез по-добър мониторинг
и оценяване на равнище МГД inter alia.
По-специално се предвижда събирането
и разпространяването на добри практики за
мониторинг на равнище МГД чрез Европейската
мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР)
и за оценяване в контекста на Европейската
мрежа за оценка на развитието на селските
райони.

Изпълнена
в известна
степен

Държавите членки са преразгледали
стратегиите за местно развитие,
включително по отношение на
определянето на измерими цели. ЕСП
установи, че тези стратегии като цяло са
с широк обхват и позволяват да бъдат
одобрявани много разнообразни проекти.
Целите се ограничават до целевите
стойности на показателите за крайните
продукти и услуги, като се посочва
например колко проекта от един вид
следва да бъдат изпълнени. Други
задължителни показатели (на ЕС) са
свързани с броя на създадените работни
места и броя на жителите, обхванати от
МГД.
Комисията докладва за тези показатели на
консолидирана база. Прегледът на ЕСП
обаче показа несъответствия
в докладваните данни (напр. повече от
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100 % покритие на населението в селските
райони).
В член 34, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 се посочват
задачите на местните групи за действие,
включително дейностите по мониторинг
и оценка. Държавите членки определят
съответните минимални изисквания по
отношение на МГД. Установените от ЕСП
резултати са нееднозначни, т.е.
наблюдават се добри практики, но
в същото време според някои МГД
мониторингът не е от полза.

Държавите членки следва да
обмислят дали повишената
отговорност за добро финансово
управление би позволила
уеднаквяването на съществуващите
системи за управление, наблюдение
и контрол, като това би намалило
необходимостта да се проверява дали
се спазват условията за допустимост
по различните мерки.

Изпълнена
в известна
степен

Член 34, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 изисква от
държавите членки да извършват
съответните проверки, включително
проверки за допустимост, или да ги
възлагат на МГД, като определят МГД за
междинни звена. ЕСП откри примери за
делегиране на отговорности на МГД, без те
да са определени за междинни звена.

55

Препоръки

Отговори на Комисията

Проследяване от ЕСП на изпълнението на препоръките

Препоръка 5
Предвид отговорността ѝ за
гарантирането на добро финансово
управление на бюджета на ЕС,
Комисията следва да извършва
достатъчно обстойни проверки на
бъдещите програми по отношение на
специфичните елементи, които са
ключови за добавената стойност,
ефективността и ефикасността на
подхода LEADER.
В бъдеще държавите членки следва
да се уверят, че МГД са отстранили
установените слабости в процеса на
подбор, както и че разполагат
с отлични стратегии и планове за
изпълнение.

В контекста на одобрението на програмата за
настоящия програмен период при споделено
управление Комисията разгледа ключовите
елементи, предвидени в приложение II към
Регламент (ЕО) № 1974/2006. Други
допълнителни елементи за управление на
LEADER обаче трябва да бъдат определени от
управляващите органи след одобрението на
програмата в съответствие с принципа на
субсидиарност.

Изпълнена
в известна
степен

Изпълнена
в известна
степен

Комисията е извършила проверки на ОП
и ПРСР, които обаче са били с различна
степен на задълбоченост в отделните
държави членки.
Комисията не е изисквала от държавите
членки да се съсредоточат върху проекти,
осигуряващи допълнителни ползи, нито
върху други аспекти на добавената от
LEADER/ВОМР стойност.
Държавите членки са проверили
стратегиите за местно развитие,
предоставили са обучения и консултации
и са осигурили възможност на МГД да
подобрят/изменят своите стратегии след
първия преглед.
От друга страна, това не е попречило да се
приемат стратегии за местно развитие
с широки цели и области на действие,
което би позволило да се избират всякакъв
вид проекти.
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Препоръка 6
Комисията следва да предприеме
спешни мерки, за да гарантира, че е
в състояние да отчита добавената
стойност и доброто финансово
управление на LEADER.
Мониторингът следва да бъде
ориентиран по-скоро към показатели
за добавената стойност, ефикасността
и ефективността на подхода LEADER,
отколкото към изпълнението. Данните
трябва да се проверяват при
източника, най-малкото въз основа на
извадка. Предвид мащаба
и естеството на програмите LEADER
и срещнатите до този момент
трудности по отношение на
получаването на актуални,
съпоставими и надеждни данни,
Комисията следва да обмисли поефикасни и ефективни подходи, като
например подробен мониторинг на
статистически валидни извадки от
МГД с помощта на показатели,
инспекции и структурирано
разглеждане на отделни случаи

Съществува постоянен диалог с държавите
членки за подобряване на изпълнението на
подхода LEADER чрез подкомитета на LEADER на
Европейската мрежа за развитие на селските
райони (ЕМРСР). Комисията провежда диалог
с държавите членки и по отношение на
подобряването на Общата рамка за мониторинг
и оценка, включително и на показателите за
мониторинг за LEADER. Наскоро Комисията
приключи окончателния проект на работния
документ за оценяване на въздействието на
LEADER в селските райони.
Различията между стратегиите не позволяват
събирането на еднаква информация във всички
МГД, тъй като изпълнението на местните
стратегии се ръководи от процеса на развитие.
Индивидуалното оценяване трябва да бъде
ограничено, за да се спази съотношението
между разходите и ефективността на самия
процес на оценяване.

Неизпълнена

Макар и Комисията да събира данни,
четирите нейни генерални дирекции,
участващи в този процес, са възприели
различни подходи.
Събраните данни са свързани предимно
с бизнеса и не предоставят информация
във връзка с допълнителните ползи от
LEADER/ВОМР. Нововъведената концепция
е много теоретична и трудна за прилагане
на практика.
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с подходяща проверка на данните от
независим оценител.

Комисията следва да координира
държавите членки, за да бъде
сигурна, че системите за управление
и контрол дават увереност относно
безпристрастността и прозрачността
на процедурите, осигуряват
наличието на съпоставими данни
относно разходите и разширяват
извършвания мониторинг на
ефективността и ефикасността.

LEADER/ВОМР рядко е обект на проверка
от страна на Комисията.
Изпълнена
в известна
степен

Съгласно изискванията на Комисията до
нея се изпращат годишни доклади за
изпълнението и се провеждат срещи за
годишен преглед.

Приложение III — Списък на одитираните проекти (изразходвани средства към май 2021 г.)
Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Чехия
Реконструкция на централната част на общината (тротоари
и автобусни спирки)

Публичен орган

98 069,98

93 166,48

ЕФРР

Начално училище „без бариери“

Публичен орган

77 822,80

73 931,73

ЕФРР

Закупуване на селскостопанска техника (многофункционален
товарач)

МСП

29 420,99

11 297,66

ЕЗФРСР

Закупуване на оборудване за реконструкция на влакови
вагони с историческа стойност

МСП

6 268,63

1 805,35

ЕЗФРСР

Дневни лагери за деца

МГД

100 389,34

85 330,94

ЕСФ

Селскостопански инвестиции в обори и техника за
животновъдство

Частно земеделско предприятие

194 224,11

74 582,03

ЕЗФРСР

Закупуване на селскостопанска техника (трактор)

МСП

77 867,57

22 269,18

ЕЗФРСР

Закупуване на селскостопанска техника (товарачи
и транспортьори)

МСП

62 725,56

24 086,62

ЕЗФРСР

Закупуване на термопомпа за туристическа къща за гости

МСП

7 061,04

2 033,58

ЕЗФРСР

Закупуване на оборудване за ковашки магазин (художествено
коване)

МСП

3 510,91

1 011,14

ЕЗФРСР
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Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Германия (Саксония)
Преустройство към дневно детско заведение с комплексно
обслужване

Публичен орган

375 000,00

300 000,00

ЕЗФРСР

Събаряне на разрушена еднофамилна къща

Частно лице

9 196,32

7 357,06

ЕЗФРСР

Обновяване на бивш дом за енорийски свещеници за частно
ползване

Частно лице

160 000,00

128 000,00

ЕЗФРСР

Изграждане на риболовен кей за лица с увреждания

НПО

70 753,80

47 688,23

ЕФМДР

Площадка за игра с образователен характер в бивш геоложки
обект, приспособена за деца със специфични нужди

НПО

41 003,44

32 802,75

ЕЗФРСР

Реконструкция и обновяване на бивша поликлиника за
настаняване на нови лекари

МСП

200 000,00

160 000,00

ЕЗФРСР

Частно лице

5 463,87

4 371,10

ЕЗФРСР

Земеделска кооперация

15 000,00

12 000,00

ЕЗФРСР

Публичен орган

2 981,16

2 384,93

ЕЗФРСР

МСП

29 152,85

23 322,28

ЕЗФРСР

Преоборудване на баня в частен апартамент с цел
приспособяването ѝ за ползване от лица със специфични
нужди.
Разрушаване на бивш център за професионална подготовка
Обновяване на улично осветление
Реконструкция на товарни контейнери за ваканционни
жилища
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Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Естония
Модернизация на плувен басейн — изграждане на басейн
с лечебни цели и детски басейн

Публичен орган

80 000,00

64 000,00

ЕЗФРСР

Разработване на работилница за обработка на вълна —
придобиване на машина за кардиране и адаптиране на
производствените съоръжения

МСП

25 706,24

23 135,61

ЕЗФРСР

Закупуване на транспортно ремарке за едър рогат добитък
и овце (съвместно използване от три стопанства)

МСП

4 043,60

3 234,88

ЕЗФРСР

Оборудване за аудиовизуална прожекция за център за
обучение по история

НПО

10 000,00

8 000,00

ЕЗФРСР

Преустройване на бивша железопътна гара в чакалня на
обществения транспорт и музей

НПО

72 911,64

58 329,28

ЕЗФРСР

Закупуване на машина за рязане на скални материали за
обработка на естествени камъни

МСП

65 040,00

52 032,00

ЕЗФРСР

Публичен орган

3 233,16

2 586,52

ЕЗФРСР

Изграждане на парк за пързаляне с кънки

НПО

17 836,94

14 269,54

ЕЗФРСР

Закупуване на оборудване за общественополезен труд
в църква

НПО

4 943,13

3 954,47

ЕЗФРСР

Полагане на изкуствена тревна настилка за спортни площадки

НПО

139 999,80

111 999,84

ЕЗФРСР

Обучение в областта на природния туризъм за ученици
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Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Ирландия
Планиране и изграждане на сграда

НПО

500 000,00

314 000,00

ЕЗФРСР

Обществен парк за пързаляне с кънки

НПО

127 671,00

80 177,39

ЕЗФРСР

Разширяване на училище за езда

МСП

56 062,97

35 207,55

ЕЗФРСР

Маркетингова кампания на частно дружество

МСП

19 374,37

12 167,10

ЕЗФРСР

Общинско социално-икономическото планиране

МГД

26 442,90

16 606,14

ЕЗФРСР

Частно лице

5 008,25

3 145,18

ЕЗФРСР

Изграждане на капацитет в център за посетители

НПО

52 170,10

32 762,82

ЕЗФРСР

Работи по подобряване на обект на културното наследство

НПО

200 000,00

125 600,00

ЕЗФРСР

Подобряване на бизнес съоръженията

МСП

117 567,47

73 832,37

ЕЗФРСР

Изследване на биологичното и екологичното разнообразие

НПО

8 966,70

5 631,09

ЕЗФРСР

Закупуване на компютърно оборудване в сектора на селския
туризъм
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Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Гърция
Музикален фестивал

НПО

31 520,00

28 112,69

ЕЗФРСР

Подобряване на пътна инфраструктура

Публичен субект

580 000,00

517 302,00

ЕЗФРСР

Проект на НПО в областта на културата

Културна асоциация

13 633,42

12 159,65

ЕЗФРСР

Асоциация на родителите
и приятелите на деца със
специални нужди

182 329,93

162 620,06

ЕЗФРСР

Културна асоциация

10 515,20

9 378,50

ЕЗФРСР

Проект за туристическо настаняване

Частно лице

265 803,55

239 223,20

ЕЗФРСР

Създаване на нова производствена линия

Частно лице

125 040,00

112 048,34

ЕЗФРСР

Модернизиране на бизнеса

Частно лице

11 113,00

9 958,36

ЕЗФРСР

Финансиране на ново търговско поделение

Частно лице

57 220,60

51 275,38

ЕЗФРСР

Финансиране на млекопроизводствено поделение

Частно лице

61 017,48

54 677,76

ЕЗФРСР

Извършване на подобрения в училище за деца със специални
нужди
Проект на НПО в областта на културата
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Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Австрия
Проучване на местни концепции за временни търговски
обекти („pop-up“ магазини)

Туристическа асоциация

102 398,29

32 767,46

ЕЗФРСР

Развитие на производството и преработката на
висококачествени билки и подправки

Кооперация

341 956,33

109 426,02

ЕЗФРСР

Подкрепа за създаването на първото за региона училище
Монтесори

Кооперация

57 126,95

27 177,60

ЕЗФРСР

Публичен орган

7 560,00

3 628,80

ЕЗФРСР

НПО

376 305,71

240 000,00

ЕЗФРСР

Малка обсерватория за астрономи аматьори, училища и други
заинтересовани лица

НПО

55 929,40

26 145,60

ЕЗФРСР

Подкрепа за стартиране на предприятия в контекста на
устойчиво предприемачество в различни стопански сектори

НПО

85 608,00

41 091,84

ЕЗФРСР

Кооперация

15 000,00

4 800,00

ЕЗФРСР

НПО

23 850,00

11 448,00

ЕЗФРСР

Разработване на концепция за „интелигентно селище“ чрез
„дизайнерско“ мислене
Търсене на нови пътища към иновативни проекти
(Проект за сътрудничество на три австрийски МГД, сред
които и двете одитирани)

Производство и маркетинг на подпалки
Традиционно управление на стръмни планински пасища
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Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Португалия (континентална част)
Преустройване на стари вятърни генератори в обекти за
туристическо настаняване
Закупуване на професионално кухненско оборудване за
производство на конфитюри, чътни, сосове и др.

Еднолично дружество

181 561,09

72 624,47

ЕЗФРСР

47 378,22

12 507,59

ЕЗФРСР

(Име на предприемача)
МСП

Съхраняване и реставрация на вятърни генератори
и заобикалящите ги площи (музей на открито)

Публичен орган

149 000,00

89 400,00

ЕЗФРСР

Обновяване на обществена фурна на дърва

Публичен орган

8 285,90

3 597,44

ЕЗФРСР

Закупуване на оборудване за производство на сирене
в мандра

МСП

171 066,39

68 551,57

ЕЗФРСР

Подкрепа за създаването на работни места в занаятчийска
пивоварна

МСП

10 458,24

5 229,12

ЕСФ

Закупуване на оборудване за занаятчийска пивоварна

МСП

31 571,56

12 628,63

ЕФРР

Подкрепа за създаване на работни места в дружество за пътна
помощ

МСП

6 052,62

5 144,73

ЕСФ

Модернизация и закупуване на оборудване за гимнастически
салон

МСП

99 195,60

39 678,23

ЕФРР

Модернизиране на местен център за настаняване

МСП

31 013,41

12 405,36

ЕФРР
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Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Румъния
Изграждане на велосипедна алея в селище

Публичен орган

81 624,00

72 906,56

ЕЗФРСР

Закупуване на селскостопански машини

МСП

160 226,27

143 114,11

ЕЗФРСР

Закупуване на оборудване за полупазарни пчеларски
стопанства

МСП

13 975,50

12 482,92

ЕЗФРСР

Закупуване на оборудване за ателие за препариране

МСП

1 047,31

935,46

ЕЗФРСР

Закупуване на селскостопански машини (млад фермер)

МСП

84 574,13

75 541,62

ЕЗФРСР

Закупуване на селскостопански машини (млад фермер)

МСП

27 951,00

24 965,83

ЕЗФРСР

Създаване на салон за красота в селище

МСП

23 292,50

20 804,86

ЕЗФРСР

Център за интегрирани социални услуги в селище

НПО

5 820,00

5 198,42

ЕЗФРСР

Публичен орган

3 979,20

3 554,22

ЕЗФРСР

МСП

23 292,50

20 804,86

ЕЗФРСР

Полагане на изкуствена тревна настилка
Създаване на кинезитерапевтичен кабинет в малък град
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Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Словакия
Реконструкция и обновяване на сграда за производство на
композитни мрежи

МСП

177 424,76

97 583,62

ЕФРР

Оборудване за производство на полуготови изкуствени венци

МСП

103 524,20

56 938,31

ЕФРР

Закупуване на осемместен автомобил за местен транспорт
(напр. за деца и възрастни хора)

Публичен орган
(община)

34 210,53

32 500,00

ЕФРР

Обществена канализационна система

Публичен орган

25 000,00

18 750,00

ЕЗФРСР

Проектиране и изграждане на образователна пътека

Публичен орган

24 936,70

18 702,53

ЕЗФРСР

Рехабилитация на улици в селище

Публичен орган

22 233,18

16 674,89

ЕЗФРСР
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Описание на проекта

Организатор на проекта

Общи
разходи
(в евро)

Финансов
принос от ЕС
(в евро)

ЕСИ
фондове

Швеция
Новаторски решения в областта на обществения транспорт за
туристи и местни лица (технико-икономическо проучване)

НПО

29 930,67

14 965,34

ЕЗФРСР

Дневна грижа за кучета — професионална реинтеграция на
лица с увреждания

МСП

108 894,76

54 447,38

ЕСФ

Училище по плуване за местни лица в слабо населен регион

МСП

15 585,82

7 792,91

ЕФРР

Собствен проект на LAG за подпомагане на местни стартиращи
предприятия

МГД

26 852,69

13 426,34

ЕЗФРСР

Пряк маркетинг на местни хранителни продукти, основаващ се
на информационни технологии

НПО

54 600,31

27 300,15

ЕЗФРСР

Спортен проект за насърчаване на интеграцията на местните
жители и мигранти

НПО

106 785,60

53 392,80

ЕЗФРСР

Нови начини за опазване на местния търговски риболов
(технико-икономическо проучване)

НПО

6 736,32

3 368,16

ЕФМДР

Проект на LAG за подпомагане на младите хора при
разработването и изпълнението на собствени проекти
(ЕЗФРСР)

МГД

153 930,76

76 965,38

ЕЗФРСР

Проект на МГД за подпомагане на младите хора при
разработването и изпълнението на собствени проекти (ЕФРР)

МГД

38 519,59

19 259,79

ЕФРР

Проект за театър и кетъринг услуги с местни специалитети

НПО

66 640,00

33 320,00

ЕЗФРСР

Акроними и съкращения
ВОМР: Водено от общностите местно развитие
ЕЗФРСР: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕМРСР: Европейска мрежа за развитие на селските райони
ЕС: Европейски съюз
ЕСИ фондове: Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ: Европейски социален фонд
ЕФМДР: Европейски фонд за морско дело и рибарство
ЕФР: Европейски фонд за рибарство
ЕФРР: Европейски фонд за регионално развитие
МГД: Местни групи за действие
МГДОР: Местни групи за действие в областта на рибарството
ОП: Оперативна програма
ОСП: Обща селскостопанска политика
ПРСР: Програма за развитие на селските райони
ФЕОГА: Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието
DG AGRI: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на
Европейската комисия
DG EMPL: Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси
и приобщаване“ на Европейската комисия
DG MARE: Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската
комисия
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DG REGIO: Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на
Европейската комисия
FARNET: Европейска мрежа на рибарските райони
LEADER: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale (от фр.) —
връзки между действията за развитие на икономиката на селските райони
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Речник на термините
Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове): Петте основни
фонда на ЕС, които заедно подпомагат икономическото развитие във всички
държави — членки на ЕС, в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“:
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд
(ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство
(ЕФМДР).
Икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите възникват,
когато се предоставя финансиране в подкрепа на бенефициент, който и без
предоставена помощ би направил същия избор. В този случай наблюдаваният
резултат не може да бъде отчетен като въздействие от политиката,
а предоставената на бенефициента помощ не е оказала никакъв ефект. Ето защо
онези разходи, които са свързани с подобни икономически загуби от неправилно
разпределение на ресурсите, по своето естество са неефикасни, тъй като не
допринасят за постигане на целите. В контекста на настоящия одит става въпрос
за ситуация, в която субсидиран проект е щял да бъде изцяло или отчасти
изпълнен и без безвъзмездната помощ.
Неефективност на пазара: Пазарната неефективност се отнася до неефективното
разпределение на стоки и услуги на свободния пазар. Пазарна неефективност
може да възникне поради няколко причини, включително например външни
ефекти, т.нар. обществени блага, асиметрична информация на пазара или
пазарен контрол (монопол/олигопол).
Стратегия за местно развитие (ВОМР): Набор от съгласувани действия, насочени
към постигане на местните цели и нужди и допринасящи за изпълнението на
стратегията „Европа 2020“, които се разработват и изпълняват от МГД.
Управлението и социалният капитал са сложни по своя характер и оспорвани
понятия. В настоящия доклад ЕСП се позовава на определенията на Комисията
(вж. точка 61).
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Отговори на Комисията

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61355

Хронология

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61355
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