
 
 

 
 

 

Някои причини за провала на публичните 

политики в селското стопанство 

 

Преглед на одитните доклади на Сметната палата 

на работата на бюджетни организации в областта 

на селското стопанство за периода 2007-2014 г. 

 

 

 

Автор: Зорница Славова  

Редактор: д-р Десислава Николова 

 
 

декември 2014 г. 
 

С ПОДКРЕПАТА НА ФОНДАЦИЯ  „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ” 

  



2 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 
Резюме ............................................................................................................................ 4 

1. Въведение ................................................................................................................ 5 

2. Основни проблеми в работата на институциите, работещи в областта на селското 

стопанство ....................................................................................................................... 5 

2.1. Организация на дейността ............................................................................................ 7 

2.2. Счетоводство и контрол .............................................................................................. 11 

2.3. Разходване на средства ............................................................................................... 13 

2.4. Обществени поръчки ................................................................................................... 15 

2.5. Управление на имуществото ...................................................................................... 18 

2.6. Изпълнение на целите................................................................................................. 19 

3. Заключение и препоръки ....................................................................................... 20 

Приложение: Сметната палата на Република България ............................................... 23 

 

  



3 

 

Използвани съкращения 

АДФИ Агенцията за държавна финансова инспекция 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

ЗДС Закон за държавната собственост 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

ИАСАС Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

ИСАК Интегрирана система за администриране и контрол 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МФ Министерство на финансите 

НВМОП Наредба за възлагане на малки обществени поръчки 

НВМС Национална ветеринарномедицинска служба 

ОПРСР Оперативна програма „Развитие на селските райони” 

ОСП Обща селскостопанска политика 

ПОРБ Програмен и ориентиран към резултатите бюджет 

ССА Селскостопанска академия  

СФУК Система за финансово управление и контрол 

УО Управляващ орган 

  



4 

Резюме 

 

Одитните доклади на Сметната палата дават полезна информация, чрез която може да се 
оцени ефективността на администрацията при планирането, провеждането и контролирането 
на отделни дейности и програми. Прегледът на докладите на бюджетните институции, които 
работят в областта на селското стопанство, показва, че дейността им страда от редица слабости 
в почти всички сфери на работа.  

Организацията на дейността често е неефективна заради сложна структура, липса на 
отговорности и недостиг и/или липсата на квалификация на персонала. Контролът е занижен, а 
в много случаи счетоводната практика не дава вярна и надеждна информация. Разходването 
на средства често е непрозрачно и неикономично. Проблемите при провеждането на 
обществени поръчки са огромни и има доказателства за случаи на манипулиране на избора на 
изпълнители. Управлението на имуществото в общия случай е безотговорно и неефективно.  

Всичко това води до невъзможност администрацията да изпълнява целите си, а в някои случаи 
такива изобщо не са поставени, което прави невъзможно оценяването на ефективността на 
самата администрация и изобщо нуждата от изпълнението на редица политики и програми. 

Притеснително е, че най-проблемните области остават същите, а средствата, които се 
разходват по неефективен или несъобразен със закона начин, имат тенденцията да се 
увеличават. Нещо повече - администрацията не само не оптимизира дейността си, а в много 
случаи се разширява, което прави неефективното изразходване на бюджетни средства още по-
голямо. 

В настоящия доклад са дадени множество препоръки, които биха подобрили работата на 
бюджетните организации, работещи в областта на селското стопанство. 

Като цяло администрацията трябва да рационализира структурата и дейността си, включително 
да преразгледа всички програми и имуществото, с които разполага. Целият процес за работа на 
институциите трябва да е прозрачен, а за всички програми и дейности да се прилага оценка на 
въздействието. 

 
 

  



5 

1. Въведение 

Една от основните отговорности на администрацията е да определя и осъществява различни 
национални цели и политики, за което тя харчи значителни финансови средства и управлява 
огромно на стойност имущество. Задачата на Сметната палата е да контролира надеждността и 
достоверността на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, 
ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности. Одитните 
доклади дават представа за проблемите, които институциите имат и как те изпълняват ролята 
си. 

Институтът за пазарна икономика ежегодно публикува изследването „Успехите и провалите на 
българските правителства”, което анализира докладите на Сметната палата и на тази база 
оценява успехите и провалите на администрацията. 

Настоящият доклад е част от проекта „Икономически анализ на селското стопанство”.  

Неговата цел е да очертае основните проблеми на бюджетните организации, които работят в 
областта на селското стопанство – Министерството на земеделието и храните като основна 
институция, която осъществява политики в областта на селското стопанство, Държавен фонд 
„Земеделие”, няколко изпълнителни агенции и образователни институции. 

За да се постигне тази цел, са прегледани редица доклади на Сметната палата, одитиращи 
работата на институциите през периода 2007-2014 година. В изследването са включени 
доклади, които се отнасят единствено до централната администрация, която се занимава с 
въпросите на селското стопанство. При анализа не се оценяват ефектите върху икономиката от 
харченето на средствата по бюджетните на институциите и програмите, които те провеждат, а 
единствено ефективността на плануваните и поетите дейности на институциите  

 

2. Основни проблеми в работата на институциите, работещи 
в областта на селското стопанство 

Одитните доклади на Сметната палата дават полезна информация, чрез която може да се 
оцени ефективността на администрацията при планирането, провеждането и контролирането 
на отделни дейности и програми. Прегледът на докладите на бюджетните институции, които 
работят в областта на селското стопанство, показва, че дейността им страда от редица слабости 
в почти всички сфери на работа.  

Организацията на дейността често е неефективна заради сложна структура, липса на 
отговорности и недостиг и/или липсата на квалификация на персонала. Контролът е занижен, а 
в много случаи счетоводната практика не дава вярна и надеждна информация. Разходването 
на средства често е непрозрачно и неикономично. Проблемите при провеждането на 
обществени поръчки са огромни и има доказателства за случаи на манипулиране на избора на 
изпълнители. Управлението на имуществото в общия случай е безотговорно и неефективно.  

Всичко това води до невъзможността на администрацията да изпълнява целите си, а в някои 
случаи такива изобщо не са поставени, което прави невъзможно оценяването на ефективността 
на самата администрация и изобщо нуждата от изпълнението на редица политики и програми. 

Основните проблеми на институциите са представени систематично в следващата таблица. 

http://www.ime.bg/success-failure/
http://www.ime.bg/success-failure/
http://ime.bg/bg/projects/zyrnen-byuletin/
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Източник: ИПИ на база на одитни доклади на Сметната палата 

Проблеми в работата на бюджетните организации, работещи в 
областта на селското стопанство

•Сложна структура

•Липса на ясна отговорност

•Неквалифициран или недостатъчен персонал 

Организацията на 
дейността

•Недостоверна счетоводна политика

•Липса на контролни механизми

•Незаконосъобразни договори

Счетоводството и 
контрола

•Липса на прозрачност при определяне на размера
на финансовите средства

•Необосновано харчене

•Неикономично и неефективно използване на 
финансовите средства

Разходването на 
средства

•Липса на утвърдени вътрешни правила и 
процедури при възлагането на обществени поръчки

•Нарушения при възлагането на обществени 
поръчки

Обществените 
поръчки

•Неефективно използване на имуществото

•Недобро управление на имуществото

Управлението на 
имуществото

•Липса на показатели за изпълнение на целите

•Неизпълнение на целите

Поставянето и 
изпълнението на 

цели 
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2.1. Организация на дейността 

Политиката в областта на селското стопанство се осъществява от редица нормативни актове и 
десетки държавни институции. Организацията на държавните институции е от първостепенно 
значение за ефективното правене на политики в селското стопанство.  

Основният орган е Министерството на земеделието и храните (с неговите около 20 дирекции 
от общата и специализираната администрация). 

Второстепенните разпоредители с бюджетни средства са: 

− 28 областни дирекции „Земеделие” 

− Българска агенция по безопасност на храните 

− Изпълнителна агенция „Борба с градушките” 

− Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

− Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 

− Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

− Изпълнителна агенция по лозата и виното 

− Изпълнителна агенция по горите 

− Контролно-техническа инспекция 

− Национална служба за съвети в земеделието 

− Национална служба по зърното  

− Селскостопанската академия 

− 100 професионални училища, финансирани чрез бюджета на МЗХ. 

 

Одитите на Сметната палата за периода 2007-2014 г. показват сериозни проблеми, 
произтичащи от недостатъците в организацията на работата в тези институции. 

Един от най-сериозните недостатъци на системата е сложната структура, която затруднява 
комуникацията между институциите. Одиторите отчитат, че „Сложната и разнообразна 
структура на звената към системата на МЗХ затруднява събирането и анализирането на 
цялата необходима информация при изпълнение и отчитане на бюджета, поради което в 
отделни случаи са нарушавани определените срокове. Териториалната отдалеченост на 
разпоредителите от по-ниска степен, както и текучеството на персонала в тях, 
затрудняват осигуряването на качествена и навременна информация.”1. Друго затруднение, 
което води до невъзможност за ефективно осъществяване на политиките, е и липсата на 
регламентация (както в общата нормативна уредба, така и във вътрешната уредба на МЗХ) за 
начините и процедурите за управление на програми от програмния и ориентиран към 
резултатите бюджет. Планиране и оценки на ефективността на разходите и ползите от 
различни програми пък не се правят, тъй като в МЗХ няма оторизирано структурно звено, което 
да участва в този процес.2  

Сложната структура и липсата на организация на дейността в много случаи водят до липса на 
ясна отговорност при изпълнението на дейностите на отделените институции. Доказателства за 

                                                           
1
 Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Министерство на земеделието 

и храните за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 
2
 Доклад за резултатите от извършен одит на изпълнението на програма „Здравеопазване на животните” 

в Министерството на земеделието и храните за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3733/MZX_zdr_dokl41-animal-health.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3733/MZX_zdr_dokl41-animal-health.doc
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това могат да се намерят в редица доклади. Одитен доклад в МЗХ за 2009 г. отчита, че 
„Организационната структура на МЗХ не осигурява разделяне на отговорности, линии на 
подчиненост и докладване при планирането, изпълнението и отчитането на програмния 
бюджет общо и по програми. В МЗХ няма изрично натоварени ръководители на структури 
със задачата да отговарят за постигане на заложените цели на програмите и поради 
това бюджетното планиране и процесът на вземане на решения са разпокъсани, като 
никой няма цялостен поглед и представа за разпределянето на средствата в рамките на 
отделните програми. Програмната структура на бюджета не се използва за целите на 
планирането или управлението.”3  

В допълнение, тъй като всяка програма се изпълнява от няколко второстепенни разпоредители 
с бюджетни кредити, а бюджетът на всеки от тях идва по различни програми, не е възможно да 
се определи кой е отговорен за изпълнението на програмите. Така например, по програмата 
„Здравеопазване на животните” за 2007 и 2008 година: 

- няма регламентирани функции на администрацията за координация и контрол на 
дейностите по програмата 

- никой от специализираната администрация в МЗХ няма цялостен поглед и ангажимент 
за разпределянето на средствата по програмата, няма организация за периодичен 
анализ на разходите 

- няма определено длъжностно лице, отговорно за изпълнението на програмата 

- липсва и мониторинг и контрол от страна за МЗХ4.  

 

Подобни проблеми се откриват и при работата на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол, където „липсата на изрично определени задължения и 
отговорности в длъжностните характеристики на служителите, участващи в процеса по 
възлагане на обществени поръчки, е предпоставка за неефективно изпълнение на 
функциите им.”5 

 

Освен честата липса на регламентирана отговорност, държавните структури, които работят в 
областта на селското стопанство, имат и проблеми с персонала. В някои случаи има недостиг 
на служители, а в други липсват квалифицирани кадри за изпълнение на съответните дейности.  

Въпреки усилията на последните няколко правителства за премахване на някои нетипични 
функции от администрацията и облекчаване на съществуващите регулаторни режими наред с 
въвеждане на електронни услуги, институциите не успяват да се оптимизират и 
администрацията да се намали. Докладът за състоянието на администрацията, публикуван 
ежегодно от Министерски съвет показва, че през последните четири години щатната численост 
в МЗХ нараства с 56 щ. бр., достигайки 602 щ. бр. през 2013 година като министерството 
продължава да администрира редица режими. През 2013 г. общият им брой е близо три 
хиляди, включително за: 

- лицензиране (253),  

- регистрация (10),  

                                                           
3
 Доклад за резултатите от извършен одит на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит в 

Министерство на земеделието и храните за  периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 
4
 Доклад за резултатите от извършен одит на изпълнението на програма „Здравеопазване на животните” 

в Министерството на земеделието и храните за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г. 
5

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3790/FO-VKVO_MZH-41.1-v01-SZ_Internet%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3790/FO-VKVO_MZH-41.1-v01-SZ_Internet%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3733/MZX_zdr_dokl41-animal-health.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3733/MZX_zdr_dokl41-animal-health.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4762/doklad_IA_semekontrol_2012.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4762/doklad_IA_semekontrol_2012.doc
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- разрешение (53),  

- удостоверение (596),  

- съгласуване (72) и  

- други (1959).  

 

През 2013 г. Държавен фонд „Земеделие” запазва числеността си от 1660 щ. бр. в сравнение с 
2012 г. и в същото време е една от малкото администрации, които все още не прилагат 
принципа на „едно гише”, за да оптимизират работата си и да улеснят гражданите и бизнеса.  

Проверка на Сметната палата за 2008 и 2009 г. разкрива, че Държавен фонд „Земеделие” 
показва голямо забавяне при обработването на заявления за подпомагане по програмата за 
развитие на селските райони през 2008 и 2009 г., като само в 25% от проверените досиета 
сроковете са спазени. Според одитния доклад причините за неспазването на сроковете са 
комплексни:  

- „отварянето на приема на заявления не е съобразен с недостатъчно подготвения 
административния капацитет;  

- недостатъчния брой на главните експерти и невъзможността на 
администрацията да обработи огромния брой заявления в кратък срок;  

- недостатъчната квалификация на персонала в областните разплащателни агенции 
и централното управление;  

- необходимостта от време за обучение и липса на добра подготовка за 
кандидатстване и информация за допустимите разходи на кандидатите – 
бенефициенти” 6.  

В крайна сметка това води до незначителен размер на усвоените средства по програмата за 
развитие на селските райони (8,71% от бюджета за 2008 и 2009 година). 

Одитният доклад отчита, че „Процесът по разглеждане и оценяване на постъпилите проекти 
в нормативноопределените срокове не е обезпечен от ръководството на ДФЗ и 
Управляващия орган (УО) на ПРСР (дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ) с 
необходимия експертен ресурс. Сложността и обема на работата не съответства на броя 
на служителите и на съотношението между експерти и главни експерти. Неадекватно е 
оценена възможността един експерт да обработи един проект за един работен ден, да 
документира действията си в контролни листове и отчети, да направи нужните копия, да 
състави уведомителните писма за евентуални нередности, неясноти и непълноти, да 
проучва каталози на производители, търговци и други и да докладва на ръководителя си 
всички действия, които е извършил. Непоследователните управленски действия на 
ръководството на ДФЗ и УО – планиране и откриване на периоди за прием, несъобразени с 
наличния административния капацитет, са довели до свръхнатрупване на заявления по 
мерки 121 и 112, които превишават планирания бюджет за м. 112, на фона на пълната 
липса на договори по всички останали мерки от ПРСР.”7 Резултатът е, че обработката на 
документите от приемането на заявките за плащане до издаване на оторизационното писмо е 
продължила средно 96 работни дни или около 5 месеца за проект, т.е. повече от определените 
в Правилата за работа в сектор „Изпълнение на мерките” 3,5 месеца. 

                                                           
6 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен 

фонд „Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. 
7
 Пак там 

http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
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Незаетите щатни бройки в дирекция „Вътрешен одит” при МЗХ пък води до недостатъчна 
численост на персонала през 2008 г., което ограничава възможността за ефективно изпълнение 
на дейността по вътрешен одит. Въпреки липсата на кадри, в дирекцията са планирани 15 
одитни ангажимента и от тях са изпълнени едва четири (плюс четири извънпланови одита)8. 

Проблеми в организационен план създават и честите смени на персонала и особено на заетите 
с ръководни функции. Доклад на оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 
през 2008 и 2009 г. констатира, че „честите смени на ангажираните с прилагането на ОПРСР 
ръководни и изпълнителски кадри не свидетелстват за провеждането на последователна и 
устойчива кадрова политика, което създава предпоставки за загуба на придобити 
професионални умения и опит. Този факт засилва риска от неспазване на планираните за 
изпълнение на програмата срокове.” 9  Одиторите анализират и причините за липса на 
достатъчен интерес за кандидатстване по програмата. Разбира се, те са комплексни, но част от 
тях обхващат именно проблемите с квалификацията на служителите: 

– „недостатъчна компетентност и приложимост на консултантски услуги, 
предлагани за разработване на проекти” и 

– „липса на задълбочени познания по някои теми от страна на служителите в ИАРА, 
свързани със срещаните от бизнеса проблеми”.  

Проблемите с числеността и недобрата организация при изпълняването на политиките в 
областта на рибарството са още по-показателни след извода на одиторите, че „числеността 
на отдел „Рибарство и аквакултури” (РБА) в Държавен фонд „Земеделие” в средата на 2009 
г. е 15 щ. бр., но няма служители със специалности в областта на земеделието и селското 
стопанство. Специалността на началника на отдела е извън посочените за предпочитани 
в длъжностната характеристика за съответната длъжност.”  

Сравнителният анализ на разходите за работни заплати и осигурителни плащания за отдел 
„РБА” и сектор „Вино” от Селскостопанските пазарни механизми показва, че извършените 
разходи за персонал са в един и същ размер (300 хил. лв.), а числеността на отдел „РБА” (17 щ. 
бр.) е приблизително два пъти по-висока спрямо числеността на сектор „Вино” (9 щ. бр.). По 
отношение на броя постъпили и обработени със сключване на договор заявления 
съотношението е обратнопропорционално: в сектор „Вино” 9 души са обработили 247 
заявления, а в отдел „РБА” – 15 души са обработили 7 заявления. Още по-показателен е 
резултатът от сравнителния анализ на натовареността на служителите на отдел „РБА” (0,5 
заявления на един служител за 18 месеца) и отдел „Прилагане на мерки за развитие на 
селските райони” (1,5 заявления дневно на един служител)”10. 

Организационните проблеми, сложната структура, тежките процедури и слабостите на 
кадровата политика създават риск и от корупционни практики. Докладът за състоянието на 
администрацията разкрива, че МЗХ е министерството с най-голям брой сигнали за корупция 
през 2013 г. - общо 2 146, от които 2 138 са за незаконни или неправомерни действия или 
бездействия на служителите и 8 – за корупция на държавни служители. В рамките на годината 
са извършени проверки по едва половината от сигналите. 

 

                                                           
8
 Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Министерство на земеделието 

и храните за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 
9
 Доклад за резултатите от извършен одит на управлението на Оперативна програма за развитие на 

сектор „Рибарство”, който обхвана периода от 01.07.2008 г. до 31.12.2009 г. 
10

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на 
Държавен фонд „Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3740/IARA_Report_41-Internet%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3740/IARA_Report_41-Internet%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
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2.2. Счетоводство и контрол 

Одитните доклади показват, че често институциите имат проблем при осчетоводяването на 
разходите и приходите. В някои случаи грешките са в резултат на недобра организация, а в 
други има съмнения за лошо свършена работа. При всички случаи неправилното и 
несвоевременно осчетоводяване не позволява да се докаже достоверността на отчетените 
средства и не дава пълна и вярна информация за одитираните обекти.  

През 2008 г. Сметната палата отчита, че в МЗХ няма утвърдена единна счетоводна политика, 
която да гарантира прилагането на еднакви методи и подходи при отразяването на стопанските 
операции във всички структурни звена на МЗХ. Одиторите посочват редица примери за 
нарушения на счетоводните принципи и заключават „установените грешки и пропуски 
показват, че през одитирания период не са прилагани ефективни контролни дейности, с 
което не е постигната в достатъчна степен достоверност на отчетните данни”11.Това се 
отнася както за текущите разходи в министерството и отношенията му с други институции, така 
и за изпълняваните от него програми. 

Одитен доклад на Държавен фонд „Земеделие” за 2008 и 2009 г.12 показва грешки при 
отчитането на възнагражденията. Допуснато е изплащане на средства за допълнително 
възнаграждение на персонала в размер на над 2 млн. лв. без заповед на изпълнителния 
директор и не е осъществяван предварителен контрол при разходването на заплати. 
Допълнително, във фонда не са регламентирани условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности на лица по извътрудово правоотношение.  

През 2009 г. при извършени проверки на проведени в част от структурите на МЗХ и ДФ 
„Земеделие” инвентаризации е установено: 

– „неспазване изискванията на вътрешните правила и процедури за провеждане на 
инвентаризациите (неизготвяне на сравнителни ведомости за съпоставяне на 
счетоводните с фактическите данни за установяване на различия и на доклад за 
обобщаване на резултатите от инвентаризацията);  

– неправилно компенсиране на липси с излишъци в ДФ “Земеделие”;  

– неосчетоводяване на част от резултатите от проведените инвентаризации в МЗХ 
и ДФ “Земеделие”  

– неизвършена инвентаризация на разчетите в МЗХ-ЦА.  

Установените грешки са съществени по характер и финансовият отчет не представя 
достоверно имущественото и финансовото състояние на МЗХ.”13  

Проверка в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) за 
същия период показва, че МЗХ не е контролирало отчитането на разходите и приходите в 
агенцията и те не са отразени в реален размер, така че годишният финансов отчет на ИАСАС за 
2009 г. не отразява достоверно финансовото състояние на Агенцията.14 

 

                                                           
11

 Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Министерство на земеделието 
и храните за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 
12

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на 
Държавен фонд „Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. 
13

 Доклад за резултатите от извършените одити за заверки на годишните финансови отчети за 2009 г. на 
Министерство на земеделието и храните, Държавна агенция по горите (преобразувана в Изпълнителна 
агенция по горите към МЗХ) и Столична община 
14

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3800/GFO-MZH-DAG-4-2009.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3800/GFO-MZH-DAG-4-2009.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3800/GFO-MZH-DAG-4-2009.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4762/doklad_IA_semekontrol_2012.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4762/doklad_IA_semekontrol_2012.doc
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Проблемите в счетоводството обикновено са съпътствани и от недостатъчен или неефективен 
контрол. Одитните доклади разкриват редица случаи на липса на контрол в институциите, 
които работят в областта на селското стопанство. През последните години са открити примери 
за нарушен контрол и в МЗХ, и в отделните програми, които то изпълнява, и във Фонд 
„Земеделие”, и в изпълнителните агенции, и в някои образователни структури, които са в 
сферата на земеделието. 

В МЗХ одитиращите отчитат слабости при контрола на процесите на програмното 
бюджетиране и управлението на имущество 15 , а предварителният контрол е прилаган 
непоследователно и не е обхващал цялостната дейност на министерството16. През 2008 г. 
контрол върху разходите на практика е липсвал, което „създава риск от изплащане на 
финансови средства, непредвидени по бюджета на МЗХ и за дублиране на дейности”.17 
Проблеми в контрола се откриват и в някои програми, изпълнявани от МЗХ: „В МЗХ не е 
създадена система за мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите по 
здравеопазване на животните от програма “Развитие на животновъдството” и програма 
„Здравеопазване на животните”, чрез която да се оценяват ефективността и 
ефикасността на разходите им при осъществяването на държавната политика в 
областта на земеделието и селските райони.”18  

Сметната палата прави одит на мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” по ОПРСР 
и заключава, че през 2009 и 2010 г.: 

– „на етап договориране има системно неспазване на утвърдените контролни 
процедури; формално извършване на контролни процедури;  

– липса на проследяемост на контролите;  

– несъответствие на приложените форми в досиетата с образците в правилниците.  

– Не са установени пропуски и нарушения на етап оторизация.  

– Липсата на ефективен контрол по отношение спазване на сроковете за обработка на 
проектните досиета, както и на последващ контрол по отношение на 
окомплектованост на досието и отразяване на необходимите контроли в 
Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) модул „Селски райони” 
са едни от основните причини за значително натрупване на проекти и забавяне на 
обработката на досиета.  

– Обработката на проектните предложения е извън нормативно регламентираните 
срокове,  

– липсва адекватна информация за наличните бюджети,  

– неточна информация се подава към управляващия орган (УО), което води до неговата 
невъзможност да определи размера на бюджета за съответния прозорец.”19 

 

                                                           
15

 Доклад за резултатите от извършен одит на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит в 
Министерство на земеделието и храните за  периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 
16

 Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Министерство на земеделието 
и храните за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 
17

 Пак там 
18

 Доклад за резултатите от извършен одит на изпълнението на програма „Здравеопазване на 
животните” в Министерството на земеделието и храните за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г. 
19 Одитен доклад за извършен одит на Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” по 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за периода от 01.07.2009 г. до 30.06.2010 г. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3790/FO-VKVO_MZH-41.1-v01-SZ_Internet%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3790/FO-VKVO_MZH-41.1-v01-SZ_Internet%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3733/MZX_zdr_dokl41-animal-health.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3733/MZX_zdr_dokl41-animal-health.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4977/Doklad_m121_PRSR_0612.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4977/Doklad_m121_PRSR_0612.doc
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В Държавен фонд „Земеделие” има доказателства за това, че като цяло контролните дейности 
не са прилагани последователно и не са били ефективни през одитирания период. Слаб е 
контролът при плащането на възнаграждения на лица по извънправови отношения, както и при 
разходите за командировки. Одитен доклад на Фонда за 2008 и 2009 г. разкрива, че след 
проверка на разходите за консултантски услуги са допуснати „пропуски и грешки при 
документалната обоснованост на шест от плащанията на обща стойност 2 563 017 лв. и 
не може да се изрази разумна увереност, че ДФЗ е получил изплатените консултантски 
услуги.” и 2) „В ДФЗ не е въведена писмена процедура за реда и начина относно 
осъществяването на краткосрочното командироване в чужбина на служители и външни за 
ДФЗ лица – от инициирането до отчитането на командировъчните разходи, което е 
довело до извършване на незаконосъобразни разходи в размер на 2 201 лв. за закупуване на 
три самолетни билети. Предварителният контрол и системата на двойния подпис преди 
извършването на разходите за командировки не са изпълнявани съобразно вътрешните 
правила за СФУК на ДФЗ, не са прилагани непрекъснато и последователно през целия 
одитиран период, с което не осигуряват разумна увереност за ефективното им действие. 
Във вътрешните правила и процедури не е ясно определен реда за извършване на 
предварителния контрол преди поемане на задължението.”20  

 

В ИАСАС също не са въведени адекватни контролни механизми и не е извършван 
предварителен контрол, което е „довело до нарушения при разходването на бюджетни 
средства”.21  

 

Одитният доклад на Аграрния университет в Пловдив за 2012 година показва относително 
ефективно разходване на бюджета и изпълнение на дейностите, но и там се наблюдават 
проблеми с контролните дейности. Одиторите отчитат, че „при командироване на 
преподаватели и служители на университета не са прилагани ефективни контролни 
дейности, като е допуснато закъснение при отчитане на част от получените аванси във 
валута и представяне на докладите за извършената работа от командированите лица, 
което не е в съответствие с нормативните изисквания”.22    

 

 

2.3. Разходване на средства 

Одитите на Сметната палата показват, че един от основните проблеми при работата на 
институциите, в това число тези, които са в областта на селското стопанство, е правилното 
разходване на бюджетните средства. Сериозни слабости се виждат както при планирането на 
разходите, така и при самото разходване, като в някои случаи освен неефективно, 
институциите разходват публичните средства и необосновано. 

Липсата на прозрачност при определянето на размера на финансовите средства, които се 
харчат, се наблюдава повсеместно в институциите, работещи в сферата на селското стопанство. 
За да се добие представа за мащаба на разходваните средства, трябва да се спомене, че само 

                                                           
20

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на 
Държавен фонд „Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. 
21

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 
22  Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Аграрен 

университет - Пловдив за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4762/doklad_IA_semekontrol_2012.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4762/doklad_IA_semekontrol_2012.doc
http://212.122.184.197/files/_bg/OD_AU_Plovdiv_281213.doc
http://212.122.184.197/files/_bg/OD_AU_Plovdiv_281213.doc
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бюджетът на МЗХ надхвърля 200 млн. лв. годишно, а настоящото правителство предвижда през 
2016 и 2017 г. таванът на разходите на министерството да достигне почти 250 млн. лева.  

Одитът на МЗХ за 2009 г. показва ясно, че програмното бюджетиране в министерството се 
осъществява формално заради липсата на оценка на ефективността и ефикасността на 
разходите по програми, както и големите разлики между първоначалните бюджети и 
действителните разходи за изпълнението на програмите. Освен това при планирането на 
годишните бюджетни средства по програми липсва анализ за изпълнението на 
миналогодишните програми, който да послужи като основа за определянето на годишните им 
бюджети. В тази връзка се отчита повишен риск решенията за разпределението на годишния 
бюджет по програми да се вземат без да се отчитат ефектите от програмите. Сметната палата 
отбелязва, че „не е възможно да се определи степента на изпълнение на утвърдените 
политики и програми, защото не е направена оценка на ефективността на взетите 
управленски решения за:  

- разпределянето и изразходването на средствата по програмите; съответствието 
на програмите с предписанията и регламентите на ЕС;  

- приноса на програмите за изпълнението на цялостната селскостопанска политика 
на страната.”23  

В проверката година по-рано одиторите дават следната препоръка: „Необходими са действия 
за постигане на по-висока бюджетна прозрачност, като се осигурява информация от 
изпълнението на процесите и дейностите, които протичат в рамките на бюджетния 
цикъл, както и допълване на нормативната уредба в областта на програмното 
бюджетиране.”24  

Тези проблеми се виждат и в одитите на самите програми. Одит на програмата 
„Здравеопазване на животните” 25  отчита, че планирането на бюджета по програмата е 
разпокъсано и никой от специализираната администрация в МЗХ „няма цялостен поглед и 
ангажимент за разпределението на средствата по дейностите за здравеопазване на 
животните, в рамките на програмите”. В допълнение, управленските решения не са 
обвързани с постигнатите резултати, с което се създава риск за неефективно разходване на 
средства.  

От направения анализ на отчетите за изпълнението на програмния и ориентиран към 
резултатите бюджет на МЗХ и Националната ветеринарномедицинска служба през одитния 
период Сметната палата е установила следното: 

a. в отчетите е генериран значителен обем обобщена информация, но в нея липсват 
пояснения на представените данни; 

b. информацията в отчетите не е анализирана от гледна точка на 
разходите/ефективността на предоставените продукти/услуги; 

c. оценката на показателите за изпълнението на програмите не дава възможност да се 
разбере дали ползите оправдават разходите;  

d. изготвянето на отчетите е на основата на самооценка на НВМС за изпълнението на 
програмите и е лоша практика при управлението на програмен бюджет;  

                                                           
23

 Доклад за резултатите от извършен одит на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит в 
Министерство на земеделието и храните за  периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 
24

 Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Министерство на 
земеделието и храните за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 
25

 Доклад за резултатите от извършен одит на изпълнението на програма „Здравеопазване на 
животните” в Министерството на земеделието и храните за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3790/FO-VKVO_MZH-41.1-v01-SZ_Internet%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3790/FO-VKVO_MZH-41.1-v01-SZ_Internet%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3733/MZX_zdr_dokl41-animal-health.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3733/MZX_zdr_dokl41-animal-health.doc
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e. в отчетите на одитираните програми липсва анализ на изпълнението и 
управлението на продукта/услуга за идентификация на животните като част от 
системата за администриране и контрол и основа за извършване на всички 
директни плащания за подкрепа доходите на животновъдите. 

 

Одит в Селскостопанската академия разкрива, че през 2011 г. „в институтите към 
Академията няма въведени писмени правила и процедури, регламентиращи процесите по 
планиране, управление и контрола на бюджетните средства. Преведените субсидии през 
2011 г. от ССА, са в размер, превишаващ уточнения план.” В допълнение, през одитирания 
период е допуснато изплащане на суми по граждански договори без документи, 
удостоверяващи извършването и приемането на възложената работа26.  

 

Във Фонд „Земеделие” също има доказателства за неикономично или необосновано харчене 
на средства. През 2008 г. след извършена проверка на заявка за плащане по един от проектите 
по „САПАРД” е констатирано „завишение на цени на активи спрямо референтната база 
данни на ДФЗ от 7 до 9 на сто, което е докладвано на ДАНС със съмнение за извършена 
финансова нередност. Вместо плащането да бъде замразено, е изготвено писмо за 
оторизация и то е извършено.” 27  Същият одитен доклад анализира и разходите за 
информационна кампания на Фонда и открива редица слабости при отчитането и приемането 
на информационните материали:  

- По няколко договора не са спазени определените срокове;. 

- По един договор изпълнителят е реализирал дейности, които не съответстват на 
договорените (в одитът е отбелязано, че „Изпълнителният директор с нов анекс 
предоговаря дейностите по първия анекс, като на практика признава неговото 
неизпълнение и утвърждава изпълнението на недоговорени дейности.”28)   

- По един договор са изплатени в повече 9 хиляди лева от договорените и отчетените 
дейности.  

- Оригиналите на половината от сключените през 2009 г. договори липсват, а в някои 
наличните договори липсват медиен план, схеми на излъчване или договорени дейности. 

- В някой случаи не е спазен предметът на договора. 

Докладът посочва и случай на незаконосъобразно извършени разходи в ДФЗ в размер на 2 201 
лв. заради липсата на процедура за реда и начина на командироване в чужбина29. 

 

 

2.4. Обществени поръчки 

Провеждането на обществени поръчки е областта, в която държавните институции 
традиционно се провалят. Институциите в сферата на селското стопанство не са изключение. 
Проблеми се констатират във всеки един момент на процеса. Едни от най-сериозните 

                                                           
26 Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на научни институти 

към Селскостопанска академия за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 
27

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на 
Държавен фонд „Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. 
28

 Пак там 
29

 Пак там 

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/7092/dokl-sa-100214.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/7092/dokl-sa-100214.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/4820/Doklad_DFZ_190312.doc
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нарушения са още при началната фаза на поръчката, т.е. при избора на изпълнител. Анализ на 
Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност от 2013 
г. показва че за периода 2008-2012 г. над 50% от всички слабости при процедурите произтичат 
от подготовката на обществените поръчки във всички бюджетни институции, като при някои от 
процедури като електронния търг и публичната покана този дял достига 80-90%30. 

Българската администрация многократно е критикувана и от международните институции, като 
Европейската комисия и Международния валутен фонд, заради проблемите в осъществяването 
на обществени поръчки. Докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) 
също показват мащаба на нарушенията в процедурите на обществените поръчки. Отчетът на 
АДФИ за 2013 г.31 отчита нарушения в 55% от проверените обществени поръчки (общо 2484 
броя), които са на обща стойност 1 796 млн. лева или над 70% от стойността на всички 
проверени поръчки. Още по-притеснителен е фактът, че работата на администрацията при 
възлагането на обществени поръчки не се подобрява съществено и всяка година се откриват 
нарушения при повече от половината поръчки.  

 

Отчетите на АДФИ включват и проверки на обществените поръчки в бюджетните структури, 
които работят в областта на селското стопанство, а одитните доклади на Сметната палата дават 
конкретни примери за подобни случаи през последните години.   

 

Обществените поръчки в МЗХ 

Специален доклад на Сметната палата изследва именно обществените поръчки в МЗХ през 
2010 и 2011 г. и открива, че при част от процедурите за възлагане на обществени поръчки 
определените изисквания към участниците са завишени прекомерно, „с което необосновано е 
ограничено участието на лица в процедурата”32.  

Обществените поръчки в МЗХ са изследвани и през 2008 г., когато се създава отделно 
структурно звено, ангажирано с дейностите по организация и възлагане на обществени 
поръчки. Одиторите откриват редица слабости при провеждането на поръчките:  

- отново има необосновано завишени критерии, които ограничават участниците;  

- липсват данни в регистъра на обществените поръчки, което не позволява контрол;  

- не са поставени някои минимални изисквания за изпълнителя, но впоследствие са 
изисквани документи за удостоверяването на такива;  

- в няколко случая възложителят е разделил необосновано една обществена поръчка, в 
резултат на което тя е минала по друг ред на възлагане;  

- не е докладвано периодично за изпълнението на сключените договори, което крие 
риск от ненавременна информираност на ръководството за състоянието на 
възложените дейности.33   

 

Обществените поръчки в ДФЗ 

                                                           
30

 Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, „Модел на 
решение в областта на обществените поръчки”, 2013 
31

 Агенция за държавна финансова инспекция, Отчет за дейността през 2013 г., 2014 
32

 Одитен доклад за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в 
Министерство на земеделието и храните за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2011 г. 
33

  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Министерство на 
земеделието и храните за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fborkor.government.bg%2Fdocument%2F39&ei=JAuLVO-QGuXXyQPU8IA4&usg=AFQjCNGffCXl5isj5rd_DMv6EANGHZWDIA&sig2=7VG4c2ngGI0PhJaHnnFUzw
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fborkor.government.bg%2Fdocument%2F39&ei=JAuLVO-QGuXXyQPU8IA4&usg=AFQjCNGffCXl5isj5rd_DMv6EANGHZWDIA&sig2=7VG4c2ngGI0PhJaHnnFUzw
http://www.adfi.minfin.bg/document/320
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/5477/Doklad_MZH_obst_por_1012.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/5477/Doklad_MZH_obst_por_1012.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
http://www.bulnao.government.bg/bg/search/download/3286/Doklad-FU-MZH-2008-odob%5B1%5D.doc
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Слабости при процедурите по възлагане на обществени поръчки са откри и в ДФЗ. Одиторите34 
констатират нарушения през 2008 и 2009 г. във връзка с:  

- използване на съкратени срокове при обявяване на три обществени поръчки, без да са 
налице основания за прилагането им;  

- назначаване от възложителя на комисии за разглеждане и оценка на офертите, в 
състава на които не са включени лица, притежаващи опит и квалификация в 
съответствие с предмета и сложността на обществената поръчка;  

- участие на резервни членове в работата на част от назначените комисии, без в 
протокола на комисията да е посочено основанието за включването им;  

- неотстраняване на участник в една процедура, след като са били налице основания за 
това;  

- възлагане на обществена поръчка без да е обоснована необходимостта от 
изпълнението и липса на ясни и точни указания за оценка по част от показателите 
(подпоказателите) в методиките за оценка, които водят до прилагане на субективен 
подход при оценяване на офертите от комисиите.  

В ДФЗ са въведени негативни практики, свързани с: непоставяне на конкретни изисквания за 
икономическо и финансово състояние, както и за технически възможности и квалификация на 
участниците в обявленията за обществените поръчки при наличие на изискване на документи 
за доказване на съответствието с тези изисквания; неправилно използване при критерий 
„икономически най-изгодната оферта” на показатели, които нямат връзка с параметрите на 
изпълнение на обществената поръчка, а се отнасят до качествата на участниците. 

При одита са констатирани и случаи на извършване на разходи без провеждане на процедури 
за възлагане на обществени поръчки и на разделяне на поръчки, в резултат на което е 
приложен по-облекчен режим на възлагане.  

 

Обществените поръчки в ИАСАС 

Сериозни нарушения се откриват и при възлагането на обществени поръчки от ИАСАС през 
2009 година. В изпълнителната агенция няма определени задължения и отговорности в  
длъжностните характеристики на служителите, участващи в процеса по възлагане на 
обществени поръчки, което е предпоставка за неефективно изпълнение на функциите им. 
Посочени са и конкретни нарушения: „През одитирания период възложителят е извършил 
разходи за идентични и/или сходни дейности, без да е спазил изискващия се с оглед на 
общата стойност ред за избор на изпълнител. В резултат от това голям брой дейности 
са възложени в нарушение на ЗОП или НВМОП. Освен това, липсата на осъществен 
предварителен контрол преди извършване на разход, на конкретни задължения и 
отговорности в длъжностните характеристики на длъжностните лица, свързани с 
изпълнението на сключените договори, са предпоставка за допускане на грешки и 
нередности.”35 
 

 

                                                           
34

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на 
Държавен фонд „Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. 
35

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 
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2.5. Управление на имуществото 

Размерът и управлението на държавната собственост е изключително сложен и спорен 
елемент от дейността на администрацията. От една страна липсва каквато и да е прозрачност 
за държавните имоти, а от друга, и в самата администрация няма знание за това колко, къде и 
на каква стойност е недвижимото имущество заради редицата проблеми около неговото 
придобиване, отчитане и управление. Одитните доклади на Сметната палата показват мащаба 
на провала на държавата като собственик. Доказателства за този факт има и по отношение на 
институциите, работещи в областта на селското стопанство.  

Одит на МЗХ показва, че през 2009 г. в министерството „не са извършвани проверки и анализ за 
оценка на състоянието на имотите, ефективността от тяхното ползване и 
необходимостта от продажба или замяна с цел прекратяване извършването на 
неефективни разходи и за реализиране на приходи. Не е извършван правен и финансов анализ 
на имотите, апортирани в капитала на търговски дружества.” 36  Неспазването на 
контролните дейности пък води до голям брой имоти с изтекли срокове на договорите за наем 
без да са сключени нов; проблеми с имотите, които се дават под наем; наличие на имоти, 
които не се използват според предназначението им; липса на данни за имоти в Регистъра на 
недвижимите имоти. Одиторите заключават, че: 

- МЗХ няма приети политика и стратегия за разпореждането с недвижими имоти, с което 
не е покрит рискът от неефективното ползване на имотите;  

- В МЗХ не е правен анализ за оценка на състоянието на недвижимите имоти, 
ефективността от тяхното ползване и необходимостта от продажба или замяна с цел 
прекратяване извършването на неефективни разходи и реализиране на приходи, 
поради което не може да бъде направена оценка за ефективността на процеса по 
разпореждане, както и на въведените контролни дейности; 

- Рисковете в процеса по разпореждане с имущество (продажба, замяна и апортиране на 
недвижими имоти в капитала на търговски дружества) не са идентифицирани, 
оценявани и управлявани. 

- В МЗХ липсва оповестяване на бъдещите намерения за извършване на разпоредителни 
сделки, а от тук - и прозрачност при провеждането им37. 

 

ДФЗ също не управлява добре имотите си. 

През 2008 и 2009 г. не са застраховани всички имоти –  публична държавна собственост, 
предоставени за безвъзмездно управление на ДФЗ; идентични ДМА са осчетоводени по 
различни счетоводни сметки от група 20 „ДМА”; не е отразен в счетоводните регистри 
безвъзмездно предоставен за управление имот; не са отчетени точно земя и активи с 
художествена стойност; не са осчетоводени резултати от извършената инвентаризация за 2008 
г. поради липса на управленско решение за утвърждаването им.38 

 

Проверка на дейността на институтите към Селскостопанската академия (ССА) показва, че през 
2011 г. застроените имоти-публична държавна собственост, ползвани от институтите, не са 
застраховани, с което не са спазени законовите изисквания, а функционирането на системата 

                                                           
36

 Доклад за резултатите от извършен одит на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит в 
Министерство на земеделието и храните за  периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 
37

 Пак там 
38

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на 
Държавен фонд „Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. 
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за финансово управление и контрол (СФУК) в институтите не е достатъчно ефективно, в 
резултат на което са допуснати нарушения в областта на бюджетния процес и управлението и 
разпореждането с имоти39. Отделно:  

- При управлението на недвижимото имущество, предоставено на Института по почвознание 
„Н. Пушкаров”, са допуснати следните нарушения: предоставено е имущество на 
земеделски производители и наематели без търг и без регламент за определяне на 
наемната цена; не са полагани достатъчни грижи за поддържането на предоставената за 
управление селскостопанската техника; установена е липса на земеделски машини, 
невърнати от наемателите след изтичане на сключените договори; изписван е разход на 
горива за научно-производствени опити без съставяне на разходо-оправдателни 
документи; извършени са разпоредителни действия с активи, предоставени за управление 
на друг институт от ССА; не се води деловодна отчетност за сключените договори; 
наемната цена не се индексира в съответствие с договорените клаузи и не се начисляват 
неустойки за забавено плащане на наемните вноски; невинаги се спазва правната норма от 
Закона за държавната собственост (ЗДС), забраняваща промяна на предназначението на 
отдадените под наем имоти. 

- Не са предприети управленски действия от ръководството на Института по животновъдни 
науки в гр. Костинброд за завеждането на предоставената за ползване земя в размер на 
9 974 дка. В Института не са предприети ефективни действия за събиране на дължимите 
суми от наеми. Сключени са 4 бр. договори за възлагане и изпълнение на научно-
приложни проекти в нарушение на ЗДС. 

 

И в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол „са допуснати 
пропуски при извършване на инвентаризацията, което създава риск от неправилното 
използване, съхраняване и загуба на имуществото на ИАСАС. В Системата от правила и 
процедури по управление на собствеността не са регламентирани процедури за 
извършване на мониторинг и контрол на реда за придобиване, управление и разпореждане с 
недвижимите имоти - държавна собственост, в резултат на което са установени 
нарушения при управлението на част от тях. През одитирания период не са предприети 
действия от изпълнителния директор на ИАСАС за издаване на актуални актове за 
собственост за 11 имота”40 (от общо 38, управлявани от ИАСАС). 

 

 

2.6. Изпълнение на целите 

Всички проблеми, споменати по-горе, правят дейностите на бюджетните институции, 
занимаващи се със селскостопански политики, неефективни и пречат на изпълнението на 
целите им. Докладите на Сметната палата показват както слабостите на администрацията при 
дейността к, така и очевидните незаконосъобразни действия, които ощетяват гражданите, 
бизнеса и бюджета. Одитите на работата на тези институции дават и някои конкретни 
доказателства за липса на показатели за изпълнение на някои цели и директно неизпълнение 
на други. 

Одиторите отчитат, че през 2009 г. програмното бюджетиране в МЗХ се осъществява формално, 
защото „в системата от показатели за оценка на програмите не са въведени такива, 

                                                           
39

 Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на научни институти 
към Селскостопанска академия за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 
40

 Одитен доклад за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 
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които да позволяват измерване на ефективността – ползата/ефекта от изпълнението 
им.” Също така се заключава, че „програмният бюджет на МЗХ включва само национални 
програми, като почти не се прави връзка с това как те допълват дейностите, финансирани 
по линия на ОСП на ЕС”.41 В крайна сметка одитът показва, че в МЗХ „не е възможно да се 
определи степента на изпълнение на утвърдените политики и програми, защото не е 
направена оценка на ефективността на взетите управленски решения за: разпределянето и 
изразходването на средствата по програмите; съответствието на програмите с предписанията и 
регламентите на ЕС; приноса на програмите за изпълнението на цялостната селскостопанска 
политика на страната.”42 

Конкретно в програма „Здравеопазване на животните”43 Сметната палата открива следните 
проблеми при изпълнението на целите на МЗХ: 

- През одитирания период в МЗХ няма утвърдена стратегия за здравеопазване на 
животните. 

- Отчетите за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет по 
политики и програми на МЗХ за одитирания период не съдържат анализи и оценки за 
степента на постигане на целите, качеството на предоставяните продукти/услуги и 
ефективността на разходите, в т.ч. по одитираните  програми.  

- Дефинираните показатели за ползи/ефекти не са обвързани с целеви стойности съгласно 
указанията на МФ, което не създава условия за измерване на резултатите и оценяване 
въздействието  от изпълнението на одитираните програми.  

 

Проверка в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за 2008 и 2009 г. 
показва, че управлението на оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” не е 
ефективно. Заключението на доклада е, че „Усвояването на 0,18% от общия размер на 
одобрените по ОПРСР за директно подпомагане на сектор „Рибарство” средства, позволява 
да се направи изводът, че управленските решения и дейности на ИАРА са неефективни и не 
осигуряват своевременно изпълнение на програмата и постигане на нейните цели”.44 

 

 

3. Заключение и препоръки 

Докладите на Сметната палата показват основните проблеми на българската администрация 
що се отнася до организацията на работата, разходването на средства и осъществяването на 
обществени поръчки. Бюджетните организации, които работят в областта на селското 
стопанство, показват характерните слабости на голяма част от администрация. Организацията 
на дейността не позволява ефективно изпълнение на целите и текущите дейности на 
администрацията. Разходването на средствата е непрозрачно и неикономично, а счетоводната 
политика не е надеждна. Във всички институции се наблюдават сериозни проблеми при 
провеждането на обществени поръчки и при управлението на имуществото.    

                                                           
41

 Доклад за резултатите от извършен одит на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит в 
Министерство на земеделието и храните за  периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 
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Одиторите дават своите препоръки, но те масово не се изпълняват, което личи в последващите 
им доклади за същите структури. Притеснително е, че проблемните области остават същите, а 
средствата, които се разходват по неефективен или несъобразен със закона начин, имат 
тенденцията да се увеличават. Нещо повече - администрацията не само не оптимизира 
дейността си, а в много случаи се разширява, което прави неефективното изразходване на 
бюджетни средства още по-голямо. 

След изследване на основните сфери, в които бюджетните организации, работещи в областта 
на селското стопанство, имат проблеми, могат да се дадат следните препоръки: 

 Организацията на дейността 

- Организиране на бюджетния процес, като се конкретизират контролни процедури на всеки 
етап от процеса със срокове, длъжностни лица и отговорностите им; 

- Управление на отделните програми от конкретни длъжностни лица, които да носят пряка 
отговорност за дейностите и постигането на целите; 

- Актуализиране на процедурата и критериите за подбор на персонал според плана на 
дейността; 

- Разработване на предварителни планове за работа, които да бъдат съобразени с 
наличните ресурси и персонал; 

- Извършване на функционален анализ, който да покаже как може да се оптимизира 
администрацията във всяка структура. 

 

 Счетоводство и контрол 

- Генериране на отчети в обща електронна база данни, която обхваща цялата счетоводна 
информация; 

- Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол, които да позволяват проследяване и 
съпоставяне на задълженията и бюджетите на структурите по години и по отделни 
програми; 

- Разработване на процедура за предварителен контрол за законосъобразност на приходите 
и разходите. 

 

 Разходите 

- Въвеждане на предварителен контрол за законосъобразност на предвидените приходи и 
разходи; 

- Прилагане на оценка на въздействието, която да позволя предварителен поглед върху 
влиянията на конкретните дейности и програми, както и последващ анализ на 
въздействието, който да покаже дали програмите изпълняват целите си и на каква цена; 

- Създаване на контролни правила и процедури за документиране на всички приходи и 
разходи в структурите и по програми 

 

 Обществените поръчки  

- Определяне на отговорни длъжностни лица и ред, по който да се утвърждава и 
актуализира графика за провеждане на обществените поръчки; 
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- Определяне на отговорни длъжностни лица и ред, по които да се следи изпълнението на 
поръчката в зададените параметри и срок; 

- Създаване на възможност за генериране на обобщена информация, която да дава достъп 
до всяка поръчка в електронен формат. 

 

 Управлението на имуществото 

- Анализ на състоянието на недвижимите имоти, ефективността на използването им и 
необходимостта от продажбата му; 

- Периодично актуализиране на наемната цена на отдадените под наем имоти; 

- Прекратяване на договорите за ползване на държавно имущество, когато последните 
такива са изтекли или наемът не се плаща; 

- Актуване и застраховане на всички държавни имоти. 

 

 Поставените цели  

- Поставяне на ясни и измерими цели за изпълнението на програмите; 

- Периодична проверка на изпълнението на целите; 

- Извършване на оценка на риска за отделните програми; 

- Периодично и навременно оповестяване на одитните доклади, които да очертаят добрите 
практики и повтарящите се недостатъци в различните структури. 

 

Като цяло администрацията трябва да рационализира структурата и дейността си, включително 
да преразгледа всички програми и имуществото, с които разполага. Целият процес за работа на 
институциите трябва да е прозрачен, а за всички програми и дейности да се прилага оценка на 
въздействието. 
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Приложение: Сметната палата на Република България 

Сметната палата на Република България първоначално е създадена със закон през 1880 г. като 

Върховна сметна палата на Република България. В този си вид тя съществува до 1947 г., когато 

нейната дейност се преустановява. 

На 27 юли 1995 г. 37-то Народно събрание приема Закон за Сметната палата (ЗСП), с който се 

възстановяват функциите по бюджетен контрол в България. С нов закон от 4 декември 2001 г. 

се приема и новата нормативна уредба, която е в съответствие с международните одитни 

принципи и регламентите на Европейския съюз. Законът определя Сметната палата като 

държавен орган, контролиращ изпълнението на бюджета и други публични средства и 

дейности. Сметната палата е независима и има самостоятелен бюджет, който е част от 

републиканския бюджет на България.  

Основна й задача е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на 

бюджетните предприятия, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление 

на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна 

информация за това (чл. 2 от ЗСП). Сметната палата приема с общо съгласие годишната 

програма на одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на 

Сметната палата да извършва до пет одита годишно извън предвидените.  

Сметната палата осъществява одит на: 

1. държавния бюджет; 

2. бюджета на Държавното обществено осигуряване; 

3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса; 

4. бюджетите на общините; 

5. други бюджети, приемани от Народното събрание; 

6. бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни 
кредити по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество; 

7. самостоятелните бюджети на Българската академия на науките, държавните висши 
училища, Българското национално радио и на Българската национална телевизия; 

8. бюджетните и извънбюджетни средства, предоставяни на лица, осъществяващи 
стопанска дейност; 

9. средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им 
от съответните органи и крайните ползватели на средствата; 

10. бюджетните разходи на Българската народна банка (БНБ) и тяхното управление; 

11. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо 
към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет; 

12. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, 
общинския дълг и използването на дълговите инструменти; 

13. приватизирането и концесионирането на държавно и общинско имущество, както и на 
предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор; 

14. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други 
международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е 
възложено от оправомощен орган; 
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15. други публични средства, активи и дейности, когато това к е възложено със закон. 

16. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; 

17. търговските дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала; 

18. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или 
задължения, гарантирани с държавно и/или общинско имущество. 

19. управлението и разпореждането с публични активи и пасиви, независимо от 
основанието за това управление и разпореждане и правното положение на лицата, 
които го извършват. 

Сметната палата сама определя обектите за включване в годишната си програма за одитната 

дейност, одитния подход и времето за извършване на одитите. Одитната дейност се 

осъществява чрез извършване на: 

 финансов одит, който включва одит на финансовото управление и одит на финансовите 
отчети; 

 одит на изпълнението и  

 други специфични одити. 

 

По смисъла на закона: 

1. „Одит“ е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и 

нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични 

средства и дейности. 

2. „Финансов одит“ е изразяване на независимо мнение доколко годишният финансов отчет на 

предприятието дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество. 

3. „Одит за съответствие при финансовото управление“ е проверката на системите за 

финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските 

решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на 

бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация. 

4. „Одит на изпълнението“ е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на 

всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност 

и икономичност45. 

 

                                                           
45

 а) „ефективност“ е степента на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от 

дейността; 

б) „ефикасност“ е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността; 

в) „икономичност“ е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността 

при спазване на изискванията за качество на ресурсите.  


