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ДОКЛАД ОТНОСНО  ПОСЛЕДВАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНИЯТА, ПОСТАВЕНИ 
В РЕЗОЛЮЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И В ПРЕПОРЪКИТЕ НА СЪВЕТА ЗА 
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 

БЮДЖЕТНАТА 2012 ГОДИНА  

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОМЕНТАРИ 
Настоящият документ е докладът на Комисията до Европейския парламент (ЕП) и до 
Съвета относно последващите действия във връзка с резолюциите на ЕП1 и 
препоръките на Съвета2 за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета за финансовата 2012 година съгласно член 319, параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 166 от Финансовия регламент 
(ФР) и член 119, параграф 5 от Финансовия регламент за Европейските фондове за 
развитие (ЕФР). 

Докладът се съсредоточава върху обвързващите ангажименти (ОА), изтъкнати от ЕП в 
неговите резолюции за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
общия бюджет. Той е придружен от два работни документа на службите на Комисията 
(РДСК), в които се съдържат отговорите на общо 353 конкретни искания и забележки 
(8 забележки) във връзка с освобождаването от отговорност, отправени от ЕП, и 77 
такива искания (общо 79, но 2 са адресирани до Сметната палата), отправени от Съвета. 

Комисията се съгласява да започне нови действия по 142 искания (108 от ЕП и 34 от 
Съвета). Тя счита, че за 240 искания (199 от ЕП и 41 от Съвета) необходимите действия 
вече са предприети или в момента са в ход, въпреки че в някои случаи резултатите от 
действията ще трябва да бъдат оценени. И накрая, по причини, свързани със 
съществуващата правна и бюджетна рамка или с институционалната ѝ роля или 
прерогативи, Комисията не може да приеме 40 искания (38 от ЕП3  и 2 от Съвета4). 
Подробна обосновка се съдържа в двата приложени работни документи на службите на 
Комисията. 

1. ОБВЪРЗВАЩИ АНГАЖИМЕНТИ 
В резолюцията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия 
бюджет за 2012 г. ЕП конкретно изтъква голям брой обвързващи ангажименти, 
свързани с правни, институционални и финансови аспекти, както и с отчетността и 

                                                 
1 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет за 2012 г., 

специални доклади на Европейската сметна палата (ЕСП) в контекста на освобождаване от 
отговорност на Комисията, освобождаване от отговорност на ЕФР и освобождаване от 
отговорност на агенциите. Документи P7_TA(2014)0287, P7_TA-PROV(2014)0288, P7_TA-
PROV(2014)0290 и P7_TA-PROV(2014)0299 са на разположение на следния интернет адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140403&secondRef=TOC&lan
guage=bg. 

2 Документи 5848/14, 5848/14 и 5850/14 ADD 1, публикувани на адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cont/publications.html?id=CONT00006#menuzone. 

3  Макар някои от тези искания да са споменати отчасти или косвено в други части на    
резолюцията. Вж. точки 6, 11, 15, 17, 20, 24, 46-49, 51, 53, 55, 59, 65, 67, 70, 73, 81, 88, 90, 117, 120, 128, 
137—139, 141, 149, 176—180, 183, 205, 253, 258, 260—261, 264, 270, 272, 282, 302, 314, 318—319, 323, 
326—327, 332—333, 335, 343 от РДСК относно резолюциите на ЕП. 

4  Вж. точки 19, 22, 61, 77 от РДСК относно препоръката на Съвета. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140403&secondRef=TOC&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140403&secondRef=TOC&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cont/publications.html?id=CONT00006#menuzone
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одитите. Тези искания бяха подробно обсъдени в рамките на процедурата за 
освобождаване от отговорност, по-специално с докладчика и членовете на Комисията 
по бюджетен контрол (CONT). В писмата от председателя Барозу (26.11.2013 г.)5 и от 
комисар Шемета (10.3.2014 г.)6 бяха представени доказателства за официалния 
ангажимент на Комисията за пълно и своевременно осъществяване на поредица от 
действия и мерки, свързани с въпросите, набелязани от тези обвързващи ангажименти. 

В настоящото съобщение се вземат под внимание обещанията, дадени в двете посочени 
по-горе писма, като същевременно при необходимост се дава актуална информация за 
ситуацията, доколкото до момента са предприети допълнителни действия. 

 

1.1. Решаване на проблемите, поставени в рамките на резервите, съдържащи се в 
годишните отчети за дейността (ГОД) на генералните директори 
(параграфи 25—26, 33, 39, 196, 223)  

Що се отнася до резервите, изразени в ГОД на няколко генерални директори, ЕП счита 
за приоритет Комисията да докаже, че е предприела необходимите мерки за 
преодоляване на опасенията, свързани с резерви, които са били конкретно одобрени от 
ЕП. Освен това ЕП възнамерява да използва последващите действия по резервите като 
инструмент за бюджетен контрол за проследяването на тези мерки. 

Комисията вече предприе поредица от съществени мерки, както бе обяснено в 
посочените по-горе писма, наред с поетия към последния ЕП официален ангажимент на 
настоящия колегиум на членовете на Комисията за предприемането на по-нататъшни 
действия, който действително позволи на ЕП да освободи Комисията от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета.  

Комисията докладва за сериозните слабости, установени при изпълнението на бюджета 
на ЕС, посредством резервите в ГОД на генералните директори на Комисията и 
оповестява произтичащия от тях риск за бюджета на ЕС. Дадена резерва винаги е 
съпроводена от ясен план за действие за решаване на установения проблем в 
управлението на средствата на ЕС и ако регулаторните условия са изпълнени, 
Комисията може да прекъсне или да спре съответните плащания. Комисията 
предприема последващи действия по отношение на тези резерви и на съответните 
планове за действие, като следи напредъка на свързаните дейности за тяхното 
изпълнение. Дадена резерва се оттегля едва след като Комисията се сдобие с надеждни 
доказателства, че слабостите са били отстранени чрез осъществяването на подходящи 
действия от държавата членка (ДЧ), подходящите процедури за корекции са били 
започнати и новата система е доказала своята надеждност в практиката. ГОД показват 
по прозрачен начин как Комисията изпълнява своето задължение да гарантира 
законосъобразността и редовността на политиките при режим на споделено управление 
на равнището на отделните държави членки и програми (за политиката на сближаване) 
или разплащателните агенции (РА) (за селското стопанство). Освен това Комисията 
представя прогнози за процента на грешки и остатъчните рискове във връзка с РА, 
мерките или програмите и на държавите членки се дава индикация за действителния 
риск след прилагането на коригиращи действия. Това е също така инструмент, който 

                                                 
5  Ares(2013)3567754. 
6  Ares(2014)654055. 
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помага на органа, вземащ решение за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, да оцени ситуацията в по-големи подробности. 

По принцип Комисията приветства подкрепата на ЕП на резервите, изразени от 
генералните директори съответно на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и 
ГД „Регионална и селищна политика“. При все това искането на ЕП за извършване на 
одит на всички оперативни програми (OП) поне веднъж през периода на програмиране 
не съответства на подхода за единен одит, предложен от ЕСП през 2004 г., както и на 
искането на ЕП да се повиши разходната ефективност при използването на 
ограничените ресурси за одит чрез насочване на одитите към високорискови програми. 

1.2. По-добро разписване на разпоредби и правила, както и подобрено прилагане 
от страна на органите на държавите членки 

→В областта на споделеното управление ЕП поиска подробни правила в делегирания 
акт относно Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), които да предвиждат 
определение за „сериозни недостатъци“ и оценка на основните изисквания по 
отношение на системите за управление и контрол (параграф 56, четвърто тире и 
параграфи 216 и 223). 

Комисията прие делегирани актове, регламентиращи областите със споделено 
управление в рамките на новата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 
2014—2020 г. Делегираният акт, основаващ се на РОР, съдържа подробни правила, с 
които да се даде възможност за ефективното функциониране на механизма за 
финансови корекции (ФК), като ясно се дефинират критериите за определяне на 
„сериозни недостатъци“, които са повод да се стартира процедурата за нетни 
финансови корекции (НФК) (вж. член 30 от Делегиран регламент 480/2014 на 
Комисията от 3 март 2014 г.).  

→ЕП отправи искане за прилагането на постепенно нарастващи намаления на 
плащанията, както и за прилагането на административни санкции в случаите на 
неспазване на критериите за допустимост от страна на крайния бенефициер, получаващ 
директни плащания или подкрепа за развитие на селските райони, и при повтарящи се 
слабости в системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) (параграф 44 
и параграф 56, пето тире). 

Настоящата регулаторна рамка вече предвижда система за постепенно увеличаващи се 
намаления и изключвания на плащанията, когато има достатъчно доказателства, че 
вследствие на трайността на недостатъците (неспазване на условията за допустимост от 
страна на бенефициерите) се увеличава финансовият риск за бюджета на ЕС7. 
Комисията предложи запазването на тази система от намаления, откази, оттегляне на 
плащания и санкции на равнището на крайните бенефициери8. Държавите членки 
следва да прилагат тези разпоредби, без да се засягат ФК, които Комисията може да 
наложи на равнището на държавите членки. 

                                                 
7 Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията в областта на директните плащания и Регламент (ЕО) 
№ 65/2011 на Комисията за развитието на селските райони. 
8 Проект на регламент за изпълнение на Комисията за определяне на правилата за прилагане на 
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент по отношение на интегрираната система за 
администриране и контрол (ИСАК), мерките за развитие на селските райони и кръстосаното спазване. 
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→ЕП поиска използването на механизма за временно преустановяване като 
предварителен инструмент за защита на бюджета на Съюза (параграф 42 и параграф 56, 
шесто тире).  

Член 41 от Регламент № 1306/2013 предвижда нов механизъм за спиране на 
плащанията в областта на селското стопанство, който може да се използва като 
предварителен инструмент за защита на бюджета на ЕС от слабости в системите за 
контрол на държавите членки. В областта на селското стопанство плащания ще бъдат 
спирани във всички случаи, в които коригиращите действия от страна на държавите 
членки за отстраняване на установените сериозни пропуски не са осъществени 
своевременно и по подходящ начин. 

1.3. Разработване и прилагане на стратегии за по-стриктен контрол и одит за 
периода 2014—2020 г. 

По отношение на ГД „Регионална и селищна политика“ ЕП отправи следните 
искания: 

→увеличаване на основаните на случайни извадки одити на Комисията на място, както 
и по-систематично използване на НФК (параграфи 13, 38 и 56, трето тире). 

Комисията извършва свои собствени одити по икономически ефективен начин 
директно на равнището на управляващите органи и междинните звена и 
бенефициерите, свързани с висок риск. Този въпрос е разгледан също и в ГОД, в 
одитната стратегия и в обзорния доклад на одиторското проучване „Постигане на 
гаранции“. 

→да бъде представено предложение за ограничаване, ако не и изобщо за забрана на 
заменящите проекти (параграфи 15, 54, параграф 56, тринадесето тире, параграф 215). 

Това искане призовава за преразглеждане на законодателството, прието от ЕП и Съвета 
през декември 2013 г. и обхващащо периода 2014—2020 г.9 Значителната промяна, 
въведена за програмния период 2014—2020 г., се състои в премахването при 
определени условия на възможността държавите членки да избегнат нетна корекция, 
като я приемат, а след това имат правото на повторно използване на съответната сума. 
Според Комисията възможността за държавите членки да заменят проекти, при които 
има нередности, идентифицирани от самите тях, преди 15 февруари на година N+1, 
продължава да бъде важен стимул за държавите членки да откриват и коригират 
нередностите на тяхното равнище. Следователно няма да бъде представено такова 
предложение преди да бъде оценена ефективността на новите инструменти. 

→увеличаване и засилване от държавите членки на проверките от първо ниво 
(параграф 46). 

Това искане е отправено към държавите членки и е в съответствие с инициативите на 
Комисията и препоръките на ЕСП. Комисията постоянно насърчава държавите членки 
да засилят своите проверки. Наборът от регламенти, приети за периода на 
програмиране 2014—2020 г., съдържа някои разпоредби, които следва да доведат до 
повишаване на ефективността на контролните проверки на национално равнище, в това 
число въвеждането на НФК, което има за цел да създаде стимул за държавите членки да 
прилагат ефективни системи за управление и контрол, както и засилената употреба на 

                                                 
9 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 320. 
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опростяването, по-специално по отношение на вариантите за опростено отчитане на 
разходите, което следва да доведе до намаляване на грешките. 

→в съобщението относно споделеното управление на средства да се посочат трите 
държави членки с най-висок процент на грешки и най-високи ФК (параграф 53). 

В съобщението относно защитата на бюджета на ЕС, което се приема през септември 
всяка година, се разглеждат ФК, докато за процента на грешки от страна на държавите 
членки се докладва в контекста на ГОД. 

→въвеждане на образец и препоръки за националните декларации за управление 
(параграф 56, дванадесето тире и параграф 60). 

Този въпрос бе разгледан от междуинституционалната работна група, започнала 
дейност на 16.12.2013 г., която приключи работата си в края на юни 2014 г. Нейните 
резултати ще бъдат изпратени на ЕП, Съвета, Европейската сметна палата (ЕСП) и 
националните парламенти през есента на 2014 г.  

По отношение на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, и по-специално 
недостатъците в системите за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), ЕП 
отправи следните искания: 

→бързо прилагане на плановете за действие и в случай на неспазване на сроковете, 
определени в плановете за действие, да се налагат пропорционални НФК като част от 
процедурата за уравняване с оглед на съответствието (параграф 42). 

Съгласно настоящата процедура от държавите членки се изисква да изготвят и 
изпълнят план за действие, ако бъдат установени съществени недостатъци в техните 
СИЗП. Изпълнението на този план за действие от съответната държава членка се следи 
внимателно от ГД „Земеделие и развитие на селските райони и е предмет на докладване 
в ГОД на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. Освен това държавите членки 
трябва също така да оценяват, на годишна база, качеството на своите СИЗП и, когато 
това е целесъобразно, да предприемат коригиращи действия.  

Що се отнася до процедурата за съответствие, всеки установен риск за бюджета на ЕС 
систематично води до НФК, които следва да се прилагат пропорционално на риска за 
бюджета на ЕС. Всяко забавяне в изпълнението на необходимото коригиращо действие 
увеличава продължителността на установените рискове от неправомерни плащания и 
поради това води систематично до по-високи НФК за трайните недостатъци. Новата 
правна рамка10 също така дава възможност за спиране на плащанията, когато 
Комисията стигне до заключението, че съответната държава членка не е в състояние да 
приложи необходимите корективни мерки в съответствие с план за действие, 
основаващ се на ясни показатели за напредъка.  

→да бъде компенсиран финансовият риск от грешките, открити през 2006 г. от ЕСП 
във Франция и Португалия, чрез нетни корекции (параграф 31). 

Както бе посочено в ГОД за 2013 г. на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, 
бюджетът на ЕС бе защитен чрез процедурите за уравняване с оглед на съответствието. 
Що се отнася до Португалия, процедурата за уравняване с оглед на съответствието 
осигури възстановяването на над 100 милиона евро под формата на НФК за 

                                                 
10 Регламент (ЕС) № 1306/2013, т.нар. „хоризонтален регламент за ОСП“. 
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референтните години 2006—2008 г. Все още са в ход процедурите за уравняване с 
оглед на съответствието за следващите референтните години. Що се отнася до 
Франция, преди 2008 г. не бяха открити никакви сериозни пропуски, заслужаващи 
резерва, план за действие или значителни ФК. Редица значителни ФК бяха предложени 
по отношение на финансовите години 2008—2010 г., за които процедурата по 
уравняване на сметките е в много напреднала фаза.  Текат процедури за съответствие и 
за следващите години. 

→изготвяне на подробни планове за действие за Франция и Португалия, които наред с 
другото предвиждат актуализирането на техните СИЗП (параграф 44, параграф 56, 
единадесето тире и параграф 192), и докладване относно актуалното състояние на 
прилагането на тези плановете за действие до 30 юни 2014 г. (параграф 43). 

Вече са изготвени подробни планове за действие: планът за действие за Португалия бе 
изготвен през 2010 г. и изпълнен през 2013 г., докато за Франция актуализирането и 
завършването на СИЗП се очаква да приключи изцяло за референтната 2016 г. след 
като допустимата площ на всеки един земеделски парцел е преминала повторна оценка. 
Междувременно НФК ще защитават финансовия интерес на ЕС. Комисията внимателно 
следи за това и финансовият риск се покрива изцяло от провежданите понастоящем 
процедури за уравняване с оглед на съответствието (вж. по-горе). ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ докладва за изпълнението на тези планове за действие в 
своя ГОД за 2013 г., публикуван през юни 2014 г.  

→предложение на Комисията, имащо за цел на повтарящите се пропуски в СИЗП да се 
отговори с прогресивно увеличаване на корективните санкции значително над 
съществуващите нетни и фиксирани корекции (параграф 44). 

За предложение на Комисията ще се изисква преразглеждането на регламент, току-що 
приет от съзаконодателите в рамките на реформата на ОСП. Увеличаването на ФК за 
повтарящи се нарушения на правилата на ЕС обаче вече в предвидено в делегирания 
акт относно финансовото управление на ОСП и се прилага във всички случаи, в които 
има достатъчно доказателства, че вследствие на трайността на недостатъците се 
увеличава финансовият риск за бюджета на ЕС (вж. също точка 1.2.). 

→разрешаване на проблемите в РА, чийто остатъчен риск от грешки е над прага на 
същественост от 2 %, като специално внимание следва да се обърне на Франция, 
България, Румъния, Португалия и Латвия (параграф 41). 

При споделеното управление държавата членка е тази, която трябва да поеме главната 
отговорност за това да гарантира, че дейностите, финансирани от бюджета, се 
изпълняват правилно в съответствие с правилата. Ролята на Комисията се състои по-
скоро в упражняването на цялостен надзор, като тя проверява за ефективното 
функциониране на системите на държавите членки за управление и контрол чрез 
процедури за уравняване с оглед на съответствието и прилагането на НФК с цел защита 
на бюджета на ЕС.  

В своя ГОД за 2013 г. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ оцени, по 
отношение на РА с коригиран процент на остатъчни грешки между 2 % и 5 %, дали 
рискът се покрива в достатъчна степен от смекчаващи фактори и следователно дали е 
била необходима финансова резерва. Това включва оценка за това дали е в ход 
процедура за уравняване с оглед на съответствието, обхващаща съответните разходи, и 
дали държавите членки са осъществили необходимите коригиращи действия. Спрямо 
РА с коригиран процент на остатъчни грешки, надвишаващ 5 %, автоматично беше 
изразявана резерва. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ изрази 62 резерви: 
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11 на равнище мерки за пазарни мерки, 20 (на равнище РА) за директни плащания и 31 
на равнище РА за развитие на селските райони. 

Освен това одитните дейности на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ 
почиват върху централен анализ на риска, който обхваща всички разходи по ОСП във 
всички държави членки, т.е държавите членки, мерките и програмите, засегнати от по-
висок риск, ще бъдат одитирани приоритетно.   

→приключване до две години на процедурите за уравняване с оглед на съответствието 
в стандартните случаи (параграф 40, параграф 56, десето тире и параграф 158). 

Посредством новата правна рамка на ОСП (акта за изпълнение, приет на 6.8.2014 г.) 
Комисията предприема действия, целящи рационализиране на цялата процедура и 
ограничаване на риска от ненужни закъснения. По-конкретно някои стъпки от 
съществуващата състезателна процедура ще бъдат слети, въведени са срокове за всяка 
стъпка от процедурата както за Комисията, така и за държавите членки, и ако дадена 
държава членка не изпрати необходимата информация навреме, Комисията ще може да 
преминава към следващата стъпка въз основа на наличната информация. Комисията ще 
се стреми да ограничи максималната продължителност на цялата процедура за 
уравняване с оглед на съответствието до строго необходимия минимум, като в същото 
време съблюдава различните фази на процедурата за проверка на съответствието (т.е. 
състезателната и помирителната), изисквани от съответните регламенти. За 
стандартните случаи процедурата ще бъде приключвана в срок от най-много две 
години. 

По отношение на ГД „Регионална и селищна политика“, ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“ ЕП отправи следните искания:  
→съответните генерални дирекции следва да изградят нови и засилени одитни 
стратегии за противодействие на слабостите, установени в някои държави членки, 
включително засилване на проверките на качеството по отношение на одитните и 
контролните доклади на държавите членки и насоки за провеждането на одити от 
самата Комисия (които следва да бъдат представени като част от процедурата по 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.) 
(параграфи 45, 49—50 и параграф 56, първо и второ тире). 

Комисията потвърждава разработването на нови и засилени одитни стратегии както за 
политиката на сближаване, така и за селското стопанство, описани подробно в писмото 
на комисар Шемета. 

Под „насоки за одит“ се разбира одитната стратегия на Комисията за 2014—2020 г., 
която скоро ще бъде представена на ЕП. В плана за действие от 2008 г. ГД „Регионална 
и селищна политика“ пое ангажимент състезателните процедури, свързани с ФК, да 
бъдат приключвани в срок от най-много 24 месеца след одита. ГД „Регионална и 
селищна политика“ постига тази цел.  

Дирекцията за одит на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ винаги 
е разпределяла ресурсите с оглед на одитирането на програмите с най-висок риск и/или 
държавите членки със слаби резултати с цел конкретно разглеждане на съответните 
проблеми. Тя непрекъснато следи ефективността на одитните органи и надеждността на 
одитната дейност. В това отношение следва да се отбележи, че в продължение на три 
последователни години процентът на грешки, установен в ГОД на ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“, е в съответствие с процента на грешки, определен 
от ЕСП. Следователно може да се заключи, че системите за одит и наблюдение, 
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въведени в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, работят 
ефективно. 

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ прие нова многогодишна одитна 
стратегия през март 2014 г. Тази одитна стратегия потвърждава системния подход, 
основан на риска, по-специално с цел постигане на по-добър баланс между обхвата на 
одита по отношение на риска и географския обхват. Считано от юли 2014 г., се прилага 
непрекъсната тригодишна одитна програма. Тя ще се преразглежда редовно, за да се 
отчетат прилагането на реформата на ОСП, както и допълнителните данни, които ще 
бъдат налични от 2016 г. в резултат на новата дейност на сертифициращите органи във 
връзка със законосъобразността и редовността. В стратегията са включени ключови 
показатели за резултатите по отношение на географския обхват, обхвата на разходите и 
обхвата на риска. Те ще бъдат следени и по тях ще се докладва в бъдещите годишни 
отчети за дейността, като се започне от ГОД за 2014 г. 

→по-често да се осъществява мониторинг на процеса на сертифициране на 
националните одитни органи в държавите членки, които разглеждат повтарящи се 
високи проценти на грешки, и да се представят съобщение и законодателни 
предложения за тази цел (параграф 61). 

Що се отнася до структурните фондове и Кохезионния фонд, размерът на процента на 
грешки не е свързан с надеждността на одитните органи. Висок процент на грешки 
може да бъде докладван както от надеждни, така и от ненадеждни одитни органи. 
Същото важи и за ниския процент на грешки. Комисията наблюдава всички одитни 
органи и проверява по-специално тяхната независимост (условие в РОР), но одитните 
органи официално не подлежат на процес на сертифициране съгласно РОР. Не е 
необходимо законодателно предложение. 

В областта на селското стопанство, както е посочено във Финансовия Регламент (ЕС) 
№ 966/2012 и в член 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, считано от референтната 2014 
година, сертифициращите органи ще трябва да проверяват резултатите от 
извършваните от РА проверки на място, въз основа на представителна извадка на 
трансакциите на равнището на крайните бенефициери, и да представят становище 
относно законосъобразността и редовността на декларираните пред Комисията разходи. 
ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ ще извършва одит за надеждността на 
това становище на сертифициращите органи и ще го използва, за да консолидира 
одитната си увереност и да прецизира анализа на риска.  

→да се прилага член 32, параграф 5 от Финансовия регламент (параграф 62). 

Комисията действително прилага разпоредбите на Финансовия регламент и се позовава 
на планирането на системата за постигане на резултати за периода на програмиране 
2014—2020 г. 

→да бъде представено съобщение относно намаляването на изискванията за 
докладване и на честотата на контрола за държавите членки, които постоянно 
функционират с много ниски проценти на грешки (параграф 63). 

Що се отнася до областта на политиката на сближаване, Комисията счита, че 
надеждността на докладваните проценти на грешки е също толкова важна, колкото и 
самият докладван процент на грешки, за да се извърши оценка на функционирането на 
системите и да се вземе решение къде да се съсредоточи одитната дейност. 

Що се отнася до селското стопанство, изискванията за докладване не могат да бъдат 
намалени, но призивът за намаляване на честотата на проверките вече е взет предвид: 
член 41 от акта за изпълнение, приет на 6.8.2014 г., в който се определят по-подробно 
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правилата, които вече са залегнали в член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013, съдържа кумулативните условия, които трябва да бъдат изпълнени за 
намаляване на броя на проверките на място. 

Следователно няма нужда от допълнително законодателно предложение или от 
съобщение на Комисията по този въпрос. 

→да бъдат разгледани вътрешните споразумения на Комисията за споделено 
управление и да бъдат отправени препоръки до Европейския парламент относно 
назначаването на длъжностни лица на Съюза като ръководители на национални 
разплащателни, управляващи и одитни органи в държавите членки, отговарящи за 
отпускането на средства на Съюза (параграф 65). 

Задължение на държавите членки е да назначават ръководителите на националните 
органи. Искането би нарушило принципа на споделено управление и на субсидиарност 
и би довело до намеса в независимостта на националните публични администрации. 

Що се отнася до регионалната политика, вече бе създадена работна група с цел да се 
окаже помощ на администрациите на Гърция и Португалия. ГД „Регионална и селищна 
политика“ също предоставя на органите на държавите членки семинари за обучение в 
областта на финансовото управление и контрол за програмния период 2014—2020 г. 
Понастоящем се провеждат също така семинари по въпросите на борбата с измамите и 
корупцията, които са насочени по-конкретно към определени държави членки. Друга 
инициатива е предоставянето на насоки за това как да се избягват най-често срещаните 
грешки, свързани с обществените поръчки.  

Що се отнася до селското стопанство, службите на ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“ редовно се срещат с представители на Учебната мрежа на 
директорите на РА и координиращите органи, за да бъдат разгледани различни 
технически аспекти, свързани с управлението и контрола на инструментите на ОСП. На 
годишната конференция на директорите на РА, организирана от ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“, одитори на генералната дирекция дават информация за 
собствените си най-често срещани констатации от одитите и представят констатациите 
на Сметната палата. Такива презентации се правят също и при подобните конференции, 
организирани от председателството, които се провеждат два пъти годишно. Освен това 
съветникът на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ по въпросите на борбата 
с измамите редовно провежда семинари в областта на борбата с измамите в РА. Също 
така от 2014 г. в ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ има нов отдел, чиято 
задача е да дава консултации и да оказва подкрепа на държавите членки при 
прилагането на схемите за директни плащания. 

→следва да бъде създаден регистър за всички средства на Съюза от структурните или 
селскостопанските фондове, включително за развитието на селските райони, 
предоставяни за медии в държавите членки (параграф 58), и вниманието следва да се 
съсредоточи върху онези държави членки, които са уязвими или се открояват в това 
отношение (параграф 59). 

В рамките на споделеното управление Комисията не разполага с информация на 
равнище проект. В ГОД вече са обхванати държавите членки с високи равнища на 
грешки, включително резервите относно системите на държавите членки за управление 
и контрол и относно определени ОП. Въз основа на задълбочена оценка на риска, която 
се извършва всяка година, Комисията насочва вниманието си към най-рисковите 
управляващи и одитни органи за извършването на своите одити. В случай на 
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установени недостатъци, които могат да бъдат съобщавани също и от органите на 
държавите членки, Комисията прекъсва или спира плащанията. 

1.4. По-нататъшно подобряване на годишните отчети за дейността  
ЕП отправи към Комисията следните искания: 

→да докладва степента, в която контролната статистика или одитните доклади на 
държавите членки са били разгледани, проверени и заверени (параграф 47).  

Това вече е направено и оповестено в ГОД. 

→да посочва как нейните анализи на риска са повлияли на използването на собствения 
ѝ капацитет за одит; отправя се също така призив за повече преки одити на произволни 
извадки в националните предоставящи органи и крайните бенефициери (параграф 48). 

Въпреки че по-голямата част от одитните доклади на държавите членки са надеждни, 
Комисията несъмнено не разчита на техните резултати, а винаги прави оценка на 
рисковете преди да направи заключение по отношение на степента на увереност, която 
може да се извлече от тях.  

Що се отнася до искането за повече одити, Комисията извършва собствени одити 
директно на равнището на свързаните с висок риск управляващи органи/междинни 
звена и бенефициери. Почти всички 77 одита на системите, извършени от ноември 
2010 г. до края на 2013 г., са довели до изготвянето на планове за действие или до 
прекъсвания на плащанията от ГД „Регионална и селищна политика“.  Между 2009 г. и 
2013 г. ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ извърши 87 одита на 
системите, които бяха съсредоточени върху ОП, свързани с най-висок риск. 

Що се отнася до селското стопанство, всяка година Комисията започва около 250 одита 
на ефективността на системите на РА за управление и контрол и извършва около 120 
мисии за одит за съответствие с правилата на ЕС. Тези одитни дейности почиват върху 
централен анализ на риска (т.е. по-голяма част от одитите са насочени към държавите 
членки, мерките и програмите, засегнати от по-висок риск), който обхваща всички 
разходи по ОСП във всички държави членки.  

Допълнителният персонал, необходим за извършването на преки одити въз основа на 
произволна извадка в мащаби, позволяващи екстраполация на резултатите, далеч би 
надхвърлил по численост персонала, който би могъл да бъде пренасочен и/или 
освободен чрез намаляване на броя на одитите в държавите членки с ниски проценти на 
грешки. 

→да се включва информация относно резервите по отношение на риска за бюджета на 
Съюза, като тези резерви следва да отпадат само когато слабостите са били отстранени 
чрез действия на държавата членка; в годишните отчети за дейността следва също така 
да се посочват процентът на грешките и да се съдържат оценки за остатъчния риск, 
особено когато държавите членки са осъществили коригиращи действия (параграф 56, 
осмо тире). 

Този въпрос е разгледан в точка 1.1. 

→ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ следва да развие своята стратегия за 
контрол, да реорганизира своите оценки на риска и да гарантира правилния 
мониторинг посредством ключови показатели за изпълнението, чието оповестяване в 
ГОД следва да бъде подобрено (параграф 45).  

Този въпрос е разгледан в точка 1.3. 
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1.5. Предприемане на необходимите мерки за защита 
ЕП отправи следните искания: 

→да бъде съкратена продължителността на състезателните процедури, предшестващи 
налагането на НФК или прекъсвания на плащанията, и да бъде представен доклад 
преди освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2013 г. (параграфи 51, 210). 

В плана за действие от 2008 г. ГД „Регионална и селищна политика“ е поела 
ангажимент състезателните процедури, свързани с ФК, да бъдат приключвани в срок от 
24 месеца след одита. ГД „Регионална и селищна политика“ постига тази цел. Този 
въпрос ще бъде надлежно взет под внимание в делегираните актове. По отношение на 
прекъсванията на плащанията не се прилага състезателна процедура. 

За ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в проекта на акт за изпълнение се 
предвижда допълнително ускоряване на процедурата за проверка на съответствието, 
по-специално посредством рационализиране на състезателната фаза (т.е. сливане на 
различни стъпки, определяне на крайни срокове както за държавите членки, така и за 
Европейската комисия и т.н.). Процедурата ще бъде ограничена до най-много 2 години 
в стандартните случаи (вж. също точка 1.3.).  

→използването на прекъсвания, спирания, ФК и възстановявания ще бъде изложено 
подробно в следващия годишен доклад за защитата на бюджета на Съюза, и по-
специално за структурните фондове и Кохезионния фонд в докладите, отнасящи се за 
периода след 2016 г (параграф 52 и параграф 56, седмо тире); 
В съобщението ще се предостави информация относно прекъсванията, спиранията, ФК и 
възстановяванията. Освен това Комисията ще включи данни за НФК, които водят до 
целеви приходи за бюджета на ЕС, и резултатите от коригиращите действия на държавите 
членки.  

→следва да бъде изготвен нов хоризонтален доклад относно прилагането на новите 
инструменти за превенция и корекция в рамките на МФР за периода 2014—2020 г. 
(параграф 56, девето тире).  

Ще бъде изготвен доклад, в който се анализира как новите инструменти за превенция и 
корекция се прилагат в рамките на МФР за периода 2014—2020 г. Освен това в оценка 
за разликите ще бъдат сравнени първоначалното предложение на Комисията за 
съответното законодателство и крайният резултат със съответните изменения, внесени 
от законодателните органи, и ще се набележат свързаните потенциални рискове. 

→подобряване на използването на непогасените бюджетни задължения и ограничаване 
на периода на предварително финансиране (параграф 56, четиринадесето тире); 

Предварителното финансиране е инструмент, имащ за цел да осигури на 
бенефициерите налични средства и да им позволи да осъществят проектите, с които са 
се ангажирали. Ако периодът, обхванат от предварителното финансиране, е по-кратък 
от продължителността на проекта, бенефициерът рано или късно би изчерпал 
средствата си и съответният проект в крайна сметка би могъл да се провали. Освен това 
този подход предполага изменение на съответните регламенти, приети неотдавна, както 
и изменение на всяко ново отделно споразумение. 

1.6. Други мерки 
→ЕП поиска да бъдат предприети действия за разрешаване на проблема с използването 
на „подставени лица“ с цел получаване на обществени поръчки. Всеки етап от 
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процедурите за възлагане на обществени поръчки следва да бъде публикуван в 
интернет (параграф 64).  

Вече са взети мерки в тази посока, и по-специално във връзка с достъпа по електронен 
път до всички съответни документи, считано от началото на процедурата, 
публикуването ex-ante и ex-post, и след като поръчката е възложена — задължението за 
оповестяване на имената и адресите на подизпълнителите. 

Що се отнася до Директива 2014/23 за концесиите, новите разпоредби съдържат 
задължението за осигуряване на безплатен и неограничен онлайн достъп до цялата 
документация за концесията (от момента на публикуване на обявлението за концесия 
до поканата за представяне на оферта).  

→ЕП поиска да бъдат постигнати обвързващи двустранни споразумения с държавите 
членки, които са привлекли особено внимание, по модела на европейския семестър 
(параграф 56, петнадесето тире);  

Както бе посочено в писмата на председателя Барозу и комисар Шемета, Комисията е 
поела ангажимент да предприеме действия за отстраняване на слабостите в държавите 
членки. В писмото на комисар Шемета подробно са очертани инструментите и 
действията, въведени в сега действащата правна рамка за разходните програми по 
новата финансова рамка. Въведени са различни процедури за докладване по 
стратегията „Европа 2020“, която е съвместно начинание на държавите членки и 
Комисията.  

2. OLAF (ПАРАГРАФИ 284-296) 

2.1.  Случаят „Дали“ и други свързани въпроси (параграфи 284-287, 289-92, 
296) 

ЕП постави редица въпроси във връзка с този случай, и по-специално във връзка с 
информацията, предоставена на ЕП, отчетността от страна както на Комисията, така и 
на OLAF, спазването на презумпцията на невиновност, законността на записите, 
сътрудничество със съдебните органи на държавите членки и зачитането на основните 
права. 

Най-напред Комисията би искала да отбележи, че нейният председател обясни 
ситуацията на Председателския съвет през ноември 2012 г. Този въпрос никога не е 
насрочван за обсъждане на пленарно заседание и Комисията винаги е зачитала 
принципа на презумпцията за невиновност. Г-н Дали оспори доброволния характер и 
законосъобразността на своята оставка пред Общия съд на Европейския съюз по дело 
T-562/12, което не е приключило.  

Както винаги, Комисията и OLAF сътрудничат в пълна степен на съдебните органи на 
държавите членки в рамките на тези разследвания. Както Комисията, така и OLAF 
надлежно отговориха на всяко искане за информация или съдействие, получено от 
съответните органи. 

По въпроса, свързан с липсата на отчетност, OLAF припомня, че Службата вече 
подробно и многократно е отговорила на въпроси в рамките, определени съответно в 
член 8 от Регламент 1073/1999 и в член 10 от Регламент 883/2013. 

Що се отнася до правния анализ на законността на записите, OLAF вече уведоми 
Комисията по бюджетен контрол, че съгласно член 4, параграф 3, втора алинея от 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 е имала право да се сдобие с информация, свързана с 
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провежданите от нея разследвания. OLAF счита, че е действала в съответствие с 
приложимите правила и разпоредби. Разследващите служители на OLAF са запознати с 
първата редакция на подробно вътрешно проучване относно законността на направени 
от публични органи в държавите членки записи на частни телефонни разговори, като 
това проучване непрекъснато се подобрява и актуализира. 

Що се отнася до констатациите на Надзорния съвет на OLAF, Службата изтъква, че е 
провела дейностите си по разследване при спазване на всички процесуални изисквания. 
Надзорният съвет на OLAF не установи нарушения на основните права или 
процесуалните гаранции в своя доклад за дейността по отношение на засегнатите лица. 
Поради тази причина изразените опасения са чисто хипотетични. 

Освен това Насоките на OLAF за персонала относно процедурите на разследване имат 
за цел да гарантират, че всички провеждани от OLAF разследвания отговарят на най-
високите професионални стандарти и се осъществяват при пълно зачитане на 
процесуалните права на засегнатите лица. 

И накрая, що се отнася до искането за информация относно заседанията на Механизма 
за обмен на информация през 2012 г. и 2013 г. и поради необходимостта да бъдат 
защитени текущите разследвания, независимостта на OLAF и презумпцията за 
невиновност на засегнатите лица, Комисията трябва да подчертае, че информацията за 
работата на тази група трябва да остане ограничена . Комисията обаче би направила 
оценка на всяко допълнително искане от страна на ЕП по отношение на заседанията на 
Механизма за обмен на информация при условията на Рамковото споразумение. 

2.2  Други въпроси (параграфи 288, 293-295) 

ЕП изрази загриженост относно финансовите показатели за започване на разследване, 
последващите мерки, предприети по предполагаеми случаи на измами, които са били 
отхвърлени и отнесени обратно до Комисията в периода 2012—2013 г., проучванията 
сред служителите на OLAF, както и отправеното искане за нецензурирана версия на 
документ относно злоупотреби със средства на ЕС. 

В приоритетите на OLAF за политиката на разследване (ППР) през 2012 г. и 2013 г. 
фигурираха следните принципи на подбор: пропорционалност, ефективно използване 
на ресурсите за разследване и субсидиарност/добавена стойност. В тези ППР (2012 г., 
2013 г.) се съдържаха финансови показатели. Тези показатели не бяха замислени или 
използвани като „критерий за изключване“, а бяха използвани като един от няколко на 
брой критерии, въз основа на които да се прецени дали следва да се открие разследване 
или не. Финансовото въздействие никога не е било задължително условие за 
започването на разследване.  

За 2014 г. генералният директор реши да не включва финансови показатели в ППР, 
предвид факта, че е съществувало, а до известна степен все още съществува, трайно 
погрешно разбиране по въпроса сред заинтересованите от дейността на OLAF страни, 
както и предвид това колко трудно е в повечето случаи да се оцени потенциалното 
финансово въздействие от даден нов случай. OLAF възнамерява да следи дали 
отсъствието на изрични финансови показатели в процеса на подбор води до 
започването на прекалено голям брой случаи, за да може Службата да се справи. Ако 
това е така, генералният директор ще обмисли възможността за евентуалното им 
повторно въвеждане, като внимателно обмисли становищата на заинтересованите от 
дейността на OLAF страни и Надзорния съвет на Службата. 
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Когато има подозрения за измама, OLAF не отхвърля или отнася случаите обратно на 
службите на Комисията, за да проведат те разследване. OLAF е и продължава да бъде 
единственият орган, който има право да провежда административни разследвания в 
такива случаи. Когато получи от друга служба на Комисията информация за 
предполагаема измама, OLAF решава дали да започне разследване, или да отхвърли 
даден случай въз основа на критериите, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент 
№ 883/2013. OLAF информира службата на Комисията, изпратила информацията, за 
решението за отхвърляне на случая и за мотивите за него. В редките случаи, в които 
даден случай се отхвърля съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност, 
а би могло да налага разследване, OLAF предава случая на органа, който е в най-добра 
позиция да проведе разследването — компетентните национални органи или 
дисциплинарните органи. 

И на последно място, по отношение на искането за предоставяне на нецензурирана 
версия на гореспоменатия документ Комисията изтъква, че в писмения отговор E-
012041/2013, даден от Комисията на 28 януари 2014 г. на въпроса от члена на ЕП 
Ингеборг Гресле, се посочва следното: „Що се отнася до нецензурираната версия на 
документ D/000955, Комисията ще направи оценка на всяко едно искане на ЕП 
съгласно условията на Рамковото споразумение между Парламента и Комисията“. 
До момента OLAF не е получила искане от ЕП съгласно горепосоченото споразумение. 

 

 

* * * 


