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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че както се посочва в годишния доклад на Сметната палата, 
изчисленият процент грешки за разходите по функция „Икономическо, социално 
и териториално сближаване“ е намалял от 4,8% през 2016 г. на 3% през 2017 г.; 
отбелязва със задоволство постоянното подобрение през последните четири 
години;

2. отбелязва, че това е първата година от прилагането на преразгледаната рамка за 
контрол и осигуряване на увереност за периода 2014 – 2020 г., както и че са
представени само малък брой пакети от документи за получаване на увереност; 
подчертава, че годишният доклад за 2017 г. обхваща както уравнените разходи за 
периода 2014 – 2020 г., така и приключването на периода 2007 – 2013 г.;

3. отбелязва, че грешките във финансовите инструменти, недопустимите разходи и 
декларациите за недопустими разходи за ДДС са допринесли най-много за 
изчисления процент грешки в политиката на сближаване; отбелязва, че някои от 
установените от Палатата грешки са свързани със специфични случаи и че по тях 
вече са предприети действия за смекчаване на последиците; призовава Комисията 
да предприеме допълнителни превантивни и корективни действия, където това е 
необходимо;

4. подчертава, че Сметната палата е открила редица слабости с различна степен на 
значимост в работата на някои одитни органи по отношение на редовността на 
разходите, което може да ограничи надеждността на докладваните проценти 
остатъчни грешки; настоятелно призовава Комисията и одитните органи да 
продължат да работят в тясно сътрудничество за отстраняването на тези 
недостатъци;

5. счита, че след много бавния старт изпълнението на програмите за периода 2014 –
2020 г. вече достигна нормален ритъм, като изпълнените през 2017 г. плащания 
възлизат на 41 милиарда евро, което е 1,5 пъти повече от сумата за 2016 г., но 
отбелязва, че равнището на плащанията възлиза на 124,7 милиарда евро и е 
значително по-ниско от предвиденото в бюджета;

6. призовава държавите членки да подобрят точността на своите прогнози за 
плащанията, което е от решаващо значение за предотвратяване на натрупването 
на необичайни обеми неизпълнени плащания; отбелязва, че средната степен на 
изпълнение на прогнозираните плащания се е подобрила, като от 52% през 2016 г. 
е достигнато равнище от 80% през 2017 г.; отбелязва, че паралелно с това е 
постигнат значителен напредък по отношение на процента подбрани по места 
проекти (55% в края на 2017 г. спрямо 20% през 2016 г.);

7. изразява загриженост поради факта, че общият среден процент на усвояване за 
действащата МФР е дори по-нисък от съответната година на предходната МФР 
(16 спрямо 22%), което се дължи предимно на късното приключване на 
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предходната МФР, на забавеното приемане на законодателни актове, на 
трудности в изпълнението на новите изисквания за действащата МФР и на 
промяната в правилата за отмяна на бюджетни задължения от n+2 на n+3, както и 
на административната тежест във връзка с припокриването между периодите на 
изпълнение на многогодишните финансови рамки;

8. отново призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си с цел 
своевременното и бързо приемане и изпълнение на новите оперативни програми 
за периода 2021 –2027 г., за да се избегнат проблеми с усвояването на 
финансовите средства в бъдеще;

9. приветства увеличената бюджетна гъвкавост вследствие на междинния преглед на 
МФР, но отбелязва, че може да се наложи да бъдат предприети допълнителни 
мерки за повишаване на гъвкавостта и опростяване с цел адекватно посрещане на 
бъдещи потребности;

10. отбелязва, че са установени някои слабости в системите на органите на държавите 
членки за измерване на резултатите от изпълнението, които до голяма степен са 
свързани с проекти, приключени през периода 2007 – 2013 г.; приканва Комисията 
да подобри цялостната система за измерване на резултатите от изпълнението, 
включително наличието на показатели за резултатите на равнище проект, за да се 
осигури възможност за оценка на приноса на даден проект за постигането на 
конкретните цели на оперативните програми; отбелязва, че законодателството, 
обхващащо програмния период 2014 –2020 г., укрепи интервенционната логика и 
поставя по-силен акцент върху резултатите.
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