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Работният документ описва накратко целите и обхвата на доклада. Докладчикът прави 
общ преглед на ситуацията, на причините за проблемите с усвояването на средствата и 
изброява няколко възможни решения, които трябва да бъдат анализирани в доклада.  

1. Контекст

След края на 90-те години усвояването на средствата от структурните фондове и 
Кохезионния фонд се признава като основен предмет на загриженост във връзка с 
осъществяването на кохезионната политика на ЕС. Много от държавите-членки са 
изправени пред трудности с усвояването на средствата от структурните фондове и 
Кохезионния фонд от бюджета на ЕС, особено по време на първите години след 
присъединяването. Настоящият доклад по собствена инициатива следва да разгледа 
проблемите, свързаните с тях причини и добрите практики по време на настоящия 
програмен период (2007–2013 г.), както и да извлече поуки за бъдещата политика 
сближаване на ЕС.

2. Определение и контекст на усвояването на средствата

Под способност за усвояване докладчикът разбира степента, до която държавата-членка 
е в състояние ефективно и ефикасно да изразходва финансовите ресурси от 
структурните фондове и Кохезионния фонд. Тази способност е необходима за 
максималния принос към икономическото и социално сближаване с наличните ресурси 
от фондовете на ЕС. По отношение на търсенето способността за усвояване означава 
действителната способност на кандидатите по проекти да генерират приемливи 
проекти. По отношение на предлагането способността за усвояване може да се 
определя от три основни фактора:

 Способност за усвояване на макроикономическо равнище, която се определя и 
измерва по отношение на БВП;

 Финансова способност за усвояване, която се определя като способността за 
съфинансиране на програми и проекти, подкрепени от ЕС, за планиране и 
гарантиране на тези национални вноски в многогодишните бюджети и за 
събиране на вноски от партньорите, които участват в различните програми и 
проекти;

 Административен капацитет, който се определя като способността и 
квалификацията на централните и местни органи на управление да изготвят 
програми и целесъобразни и своевременни проекти, да вземат решения във 
връзка с тях, да гарантират координацията между участващите партньори, да 
спазват административните изисквания и изискванията за отчитане, да 
финансират и наблюдават изпълнението на програмите и проектите и да 
избягват нередности.

Способността за усвояване не е параметър, а променлива. Тя се различава съществено в 
различните държави-членки и поради това са необходими индивидуални решения.

Целта за усвояване на възможно най-голяма финансова подкрепа в този контекст 
изисква продължителни усилия от страна на държавите-членки и участие на 
администрацията на местно и регионално равнище във всеки етап от процеса.
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3. Равнище на усвояване на средствата по време на текущия програмен период

В следните графики се представя равнището на усвояване на средствата от
структурните фондове и Кохезионния фонд за всяка страна по време на текущия 
период и акумулираните стойности спрямо предходния период. 

Плащания за периода 2007–2013 г. до 25.1.2011 г.
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Междинни плащания по месеци след 2009 г.

Общо акумулирани плащания за година
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4. Причини за проблемите с усвояването на средствата

4.1. Проблеми в началото на програмния период

Държавите-членки изпитаха трудности при приключването на процедурите за оценка 
на съответствието във връзка с новата система за управление и контрол, изложена в 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд 
и Кохезионния фонд. Това доведе до забавяне на плащанията, тъй като одобрението на 
системата от Комисията беше предварително условие за първите междинни плащания. 
Освен това, успоредното изпълнение на два програмни периода (2000–2006 г. и 2007–
2013 г.) също се счита за значително натоварване, което породи забавяне в началото на 
текущия период. 

4.2. Финансови проблеми

Въздействието на световната икономическа рецесия породи трудности в много 
държави-членки по отношение на използването на средствата от фондовете. 
Последиците се изразяваха в проблеми с постигането на резултати, промяна в 
очакваното търсене и нарастващи ограничения в националното или местно публично 
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финансиране. Намирането на достатъчно ресурси за съфинансиране на проекти стана 
дори още по-трудно.

4.3. Регулаторни изисквания

Регулаторната рамка 2007–2013 г. като цяло предоставя по-голяма яснота в сравнение с 
предходния вариант, но са необходими допълнителни усилия. Трудностите на 
държавите-членки във връзка с регулаторните изисквания са породени наред с другото 
от несъвместимост, тъй като в някои случаи изискванията на ЕО не са съвместими с 
действащите национални разпоредби, които трябваше да бъдат преразгледани. 

Бяха породени допълнителни проблеми вследствие от забавяне при установяването и 
въвеждането на правилата на ЕС и националните правила или свързаните с тях насоки 
и пропуски в правилата или неясни правила. Някои от регулаторните изисквания следва 
допълнително да се адаптират с цел отчитане на опита от изпълнението. В допълнение, 
трудности създаде определението на правилата за допустимост. Някои от оперативните 
програми за териториално сътрудничество изпитаха трудности с националните правила 
за допустимост, тъй като в зависимост от броя на участващите държави-членки 
съществуват няколко различни набора от национални правила. 

Значително забавяне може да се наблюдава при превода на насоките и при 
получаването на яснота от Комисията по отношение, например, на оценките на 
въздействието върху околната среда и допустимостта на разходите. Допълнителни 
трудности бяха породени от честата промяна на националните изисквания и 
несъответствието на насоките на ЕО, тъй като по време на финансовата перспектива 
европейските институции променяха своето тълкуване на нормативната уредба.

4.4. Организационни изисквания

Трудностите на държавите-членки с организационните изисквания са породени от 
необходимостта от създаване на нови институции, недостатъчно разграничение между 
органите, проблеми с йерархията между институциите и трудности при разпределянето 
на задачите и отговорностите. В някои случаи са създадени прекалено много 
организации и се дублират функции.

4.5. Човешки ресурси

Общият регламент не установява конкретни изисквания по отношение на качеството и 
количеството на персонала, необходим за спазване на изискванията за управление и 
контрол. В духа на по-строгите изисквания за контрол сериозно притеснение 
представляват ограничената численост на персонала и недостатъчната квалификация на 
национално и регионално равнище. Имаше трудности по отношение на задържането на 
персонала. Свързаните с кризата ограничения върху заетостта в публичния сектор 
означават засилен контрол върху дейностите, които се възлагат на външни 
подизпълнители. Ротацията на персонала в Комисията може да доведе до промени в 
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тълкуването на определени правила по време на изпълнението на оперативните 
програми. 

4.6. Системи за информационни технологии

Може да се наблюдава сериозно забавяне поради трудности със създаването на системи 
за информационни технологии, недостатъчно ясни или закъснели насоки на Комисията 
относно комуникационните и информационни системи, качеството и навременността 
на националните насоки относно комуникационните и информационни системи.

4.7. Изисквания по отношение на контрола

Изискванията за засилен контрол гарантират по-голяма яснота, но липсва равновесие 
между контрола и съдържанието. Регулаторните изисквания за периода 2007–2013 г. са 
насочени към контрола и отклоняват вниманието от съдържанието. Изискванията по 
отношение на контрола възпират бенефициентите, а ръководителите посвещават 
повече време на оценката на спазването на изискванията по отношение на контрола 
вместо на постигането на целите от оперативните програми. Освен това, националните 
изисквания по отношение на контрола често излизат извън нормативната уредба на ЕС.

5. Най-добри практики и предложения за подобряване на способността за 
усвояване

Правилата относно структурните фондове и Кохезионния фонд са сложни и поради 
това са трудни за спазване, което води до грешки. Поради тази причина държавите-
членки изразходват непропорционално време в опит за управление и контрол на тези 
грешки. Ако имаме желание да намалим тези грешки и да повишим ефективността, 
следва да поставим акцент върху опростяване на процеса. Акцентът трябва да бъде 
върху плащанията при постигане на резултати, а не върху проверка на входящата 
информация. Може да се помисли дали е възможен по-силен акцент върху измамите 
вместо върху формалните нередности и върху по-диференцирано третиране на 
нередностите, като се позволява гъвкавост в зависимост от сериозността на 
установената нередност. Може да бъде необходимо да се помисли върху размера на 
допустимата грешка в разходите по проектите. Следва да се засили 
пропорционалността между размера на помощта и изискванията по отношение на 
контрола. Следва да се подобри координацията на одитната дейност.

Следва да бъде намерено по-добро съответствие, от една страна, между правилата и 
процедурите, необходими, за да се гарантира законността и редовността на разходите 
на ЕС, а от друга страна, политиката за сближаване да стане по-насочена към 
изпълнението и по-рентабилна. Комисията следва да предложи начин за поставяне на 
по-силен акцент върху постигането на целите, без отклонение от ключовото правило по 
отношение на доброто финансово управление.

От изключително значение е навременното приемане на бюджета на ЕС, както и на 
ясни и категорични правила и насоки за държавите-членки.
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Съществува значителен обхват за по-тясно хармонизиране на системите за 
програмиране и изпълнение. Хармонизирането на правилата и процедурите може да 
доведе до опростени системи за изпълнение и да насърчи участието на потенциални 
бенефициенти в съфинансираните от ЕС програми. Може да се обмисли възможността 
за по-голяма гъвкавост при подкрепата на действия, включени в ЕСФ, в програми на 
ЕФРР и обратно.

Другите евентуални възможности за подобряване на ефективността и усвояването са:
 Свързване в мрежа на изпълнителните структури на държавите-членки;
 Стимули за привличане и поддържане на персонал в държавите-членки;
 Проучване на въвеждането на хармонизирани информационни и 

комуникационни системи, като се отчитат различията в системите за управление 
и контрол на държавите-членки;

 Включване на по-строги изисквания за контрол чрез подкрепата за 
бенефициентите;

 Политиката на сближаване следва да бъде децентрализирана посредством 
подход за местно развитие;

 Засилване на участието на регионите в различните етапи от целия процес;
 Създаване на програма за международно сътрудничество „INTERREG 

ENLARGEMENT“ с цел подобряване на сътрудничеството между регионите с 
висок и нисък процент на усвояване на средства; 

 Увеличаване на броя на проектите за „публично-частни партньорства“;
 Непрекъснато прилагане на санкции при небрежно управление на ресурсите

6. Работна методология и процедура

Целта на работния документ е да предизвика ползотворни разисквания с членове на 
комисията по регионално развитие. Поради това работният документ излага само 
първоначалната позиция на докладчика, която ще бъде доразвита в проектодоклада. 

Докладчикът възнамерява да работи в тясно сътрудничество с докладчиците в сянка, 
както и с докладчика на комисията по заетост и социални въпроси, който ще изготви 
становище съгласно член 50: процедура с асоциирани комисии. Освен това всички 
членове на комисията по регионално развитие са поканени да представят гледните си 
точки по време на разискванията с цел добавяне на конструктивни идеи към 
проектодоклада.


