
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 
2015 година, придружен от отговора на Института

(2016/C 449/21)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Европейският институт за иновации и технологии (наричан по-нататък „Институтът“, известен още като „EIT“) със 
седалище в Будапеща е създаден с Регламент (EО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1). Целта на 
Института е да допринася за устойчив европейски икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на 
иновационния капацитет на държавите членки и на Европейския съюз. Институтът предоставя безвъзмездна финансова 
помощ на нарастващ брой „Общности на знанието и иновациите“ (ОЗИ), които обединяват академични, научноизследовател-
ски и бизнес структури с цел стимулиране на иновациите и предприемачеството. Общностите на знанието и иновациите 
(ОЗИ) координират дейностите на стотици партньори. Предоставяната от EIT безвъзмездна финансова помощ възстановява 
разходите на партньорите и разходите, свързани с координационната дейност по отношение на ОЗИ.

2. В таблицата са представени основни данни за Института (2).

Таблица

Основни данни за Института

2014 г. 2015 г.

Бюджет (в млн. евро) (1) 174,9 231,7

Общ брой служители към 31 декември (2) 48 50

(1) Бюджетните данни се основават на бюджетните кредити за плащания.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, срочно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Института.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на 
ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Института. Използвани са също така доказателства, получени 
от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

4. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата 
извърши одит на:

а) годишните отчети на Института, които се състоят от финансови отчети (3) и отчети за изпълнението на бюджета (4) за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2015 година, и

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети.
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(1) ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 1.
(2) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Института може да се намери на неговия уебсайт: www.eit. 

europa.eu.
(3) Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 

в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.
(4) Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него.

http://www.eit.europa.eu/
http://www.eit.europa.eu/


Отговорност на ръководството

5. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на годишните отчети на Института, както и за 
законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (5):

а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети на Института включват: разработване, въвеждане 
и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното представяне на финансовите 
отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от грешки; 
подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния 
счетоводител на Комисията (6); изготвяне на счетоводни разчети в съответствие с конкретните обстоятелства. 
Директорът одобрява годишните отчети на Института, след като отговорният счетоводител ги е изготвил въз основа на 
цялата налична информация и е съставил служебна бележка, съпътстваща отчетите, в която, наред с другото, декларира 
наличието на достатъчна увереност относно вярното и точното представяне на финансовото състояние на Института 
във всички съществени аспекти.

б) Отговорностите на ръководството по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 
операции, както и по отношение на съответствието им с принципа на доброто финансово управление, се състоят 
в разработване, въвеждане и поддържане на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, осигуряваща адекватно 
наблюдение и подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами, и ако е необходимо — правни действия 
за възстановяване на неправомерно изплатени или използвани средства.

Отговорност на одитора

6. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да представи на Европейския парламент и на 
Съвета (7) декларация за достоверност относно надеждността на годишните отчети, както и относно законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях операции. Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните одитни 
стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на счетоводителите (МФС) и международните стандарти на 
ИНТОСАЙ (МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата следва да планира и извършва одита по такъв начин, че да 
получи достатъчна увереност, че годишните отчети на Института не съдържат съществени неточности, както и че 
свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни.

7. Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите 
суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции. Избраните 
процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите 
или съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали 
това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният 
контрол, отнасящ се до изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и системите за наблюдение и контрол, 
въведени с цел осигуряване на законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции, и се разработват 
подходящи за обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната палата включва също така оценка на уместността на 
използваните счетоводни политики и основателността на направените счетоводни разчети, както и оценка на цялостното 
представяне на отчетите. При изготвянето на доклада и на декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид 
резултатите от одита на отчетите на Института, извършен от независимия външен одитор, в съответствие с член 208, 
параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (8).

8. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и подходящи като база за изготвяне на 
нейната декларация за достоверност.

Становище относно надеждността на отчетите

9. Сметната палата счита, че годишните отчети на Института дават вярна представа във всички съществени аспекти за 
неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци 
за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Института 
и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията.
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(5) Членове 39 и 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).
(6) Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се основават на международните счетоводни стандарти за 

публичния сектор (МССПС), издадени от Международната федерация на счетоводителите, или, където е приложимо, на 
международните счетоводни стандарти (МСС)/международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по 
международни счетоводни стандарти.

(7) Член 107 от Делегиран регламент (EС) № 1271/2013.
(8) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).



Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните 
с отчетите операции

Неправомерна фиксирана ставка за изчисляване на непреките допустими разходи, свързани с безвъзмездна финансова 
помощ

10. Вноската на ЕС в бюджета на Института в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. се предоставя 
в рамките на финансовия пакет за програма „Хоризонт 2020“, което означава, че Институтът следва да прилага правилата 
на тази програма. „Хоризонт 2020“ е приемник на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие 
и демонстрационни дейности (7РП), приета с Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), която 
се изпълнява в периода 2007—2013 г. Институтът не е участвал в 7РП.

11. Институтът е хармонизирал своя Финансов регламент с правилата на „Хоризонт 2020“, считано от 1 януари 
2014 г., и от тази дата се прилага само фиксирана ставка от 25 % за изчисляване на непреките допустими разходи, 
свързани с безвъзмездна финансова помощ (10). След извършената оценка на бизнес плановете за 2014 г., през октомври 
2013 г. Институтът е изпратил официално предупредително писмо за това до засегнатите ОЗИ. В противоречие с тази 
разпоредба, подписаните с ОЗИ през февруари 2014 г. споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 
продължават да предвиждат фиксирана ставка от 40 % за публичните органи с нестопанска цел, висшите училища, 
изследователските организации и МСП.

12. Фиксираната ставка от 40 % е предвидена в член 75, параграф 8 от финансовите правила на EIT (предшестващи 
неговия финансов регламент), които са отменени, считано от 1 януари 2014 г. Финансовият регламент на Института 
предвижда преходен период за два члена от посочените финансови правила, но не и за член 75, параграф 8, който 
позволява използването на фиксирана ставка от 40 %. Такъв преходен период не е предвиден и в правилата на програма 
„Хоризонт 2020“. Член 57 от правилата на „Хоризонт 2020“, който се отнася до прехода от 7РП към програма 
„Хоризонт 2020“, посочва в параграф 2, че „разпоредбите на настоящия регламент [правила за „Хоризонт 2020“] не 
засягат продължаването или изменението […] на съответните дейности до […] отпускането на финансовата помощ от 
Комисията или органите за финансиране съгласно Решение № 1982/2006/ЕО [7РП] или други законодателни актове, 
приложими за тази помощ към 31 декември 2013 г., която продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното 
приключване.“ EIT обаче не е част от 7РП и не е отпускал средства по тази програма. Ето защо финансовите правила на EIT 
не попадат в обхвата на законодателството, приложимо за тази помощ [по 7РП]. Поради това преходните разпоредби по 
член 57, параграф 2 от правилата за „Хоризонт 2020“ не са приложими за споразуменията за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ за 2014 г. и свързаните с тях плащания.

13. При липсата на валидно правно основание, фиксираната ставка от 40 % за възстановяване на непреките допустими 
разходи е неправомерна. Общият размер извършени недължими плащания, изчислени съгласно тази фиксирана ставка, е 
5,5 млн. евро, което представлява 3 % от операциите с безвъзмездна финансова помощ за 2015 г. (11).

Резултати от последващата проверка на операциите с безвъзмездна финансова помощ за 2014 г.

14. Установените грешки при последващата проверка на извадка от операции с безвъзмездна финансова помощ за 
2015 г., при приемане на корекция за описаното в точка 13 недължимо плащане, води до процент остатъчни грешки 
в размер на 2 % за операциите с безвъзмездна помощ за 2014 г. (без тази корекция - 1,46 %).

Комбиниран процент грешки

15. Комбинираният процент грешки за въпросите, разяснени в точки 10—14, е 5 % от общия размер на операциите 
с безвъзмездна финансова помощ за 2015 г. или 4,9 % от общия размер на разходите за 2015 г.

Становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

16. Сметната палата счита, че с изключение на последиците от въпросите, описани в основанието за изразяване на 
становище с резерви в точки 10—15, операциите, свързани с годишните отчети за годината, приключила на 31 декември 
2015 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени отношения.

17. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.
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(9) ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.
(10) Член 90, параграф 1 от Финансовия регламент на EIT.
(11) Операциите с безвъзмездна финансова помощ за 2015 г. включват окончателни плащания и уравняване на авансово финансиране, 

извършено през 2015 г. за безвъзмездна финансова помощ в размер на 183,3 млн. евро.



КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ

18. През 2015 г. Институтът е информирал общностите на знанието и иновациите (ОЗИ), че неговата финансова вноска за 
първите пет години (2010—2014 г.) не е надхвърлила 25 % от тавана на съответните техни общи разходи. Поради неясната 
дефиниция за „допълнителни дейности на ОЗИ“ обаче e трудно да се прецени дали свързаните с допълнителните дейности на 
ОЗИ разходи следва да бъдат приети или не в изчислението на максималната вноска на EIT. В своя Специален доклад № 4/ 
2016 Сметната палата заключава, че това условие за финансиране (което продължава да се прилага и в новия период 2014— 
2020 г.) има малка или няма никаква добавена стойност и че ако бъде премахнато, ще се облекчи значително товарът на 
оперативното и финансовото отчитане на партньорите на ОЗИ (12).

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

19. Сертификатът относно финансовия отчет, изискван от партньорите в ОЗИ, заявили разходи за възстановяване в размер 
над 325 000 евро, ще подпомогне извършваната от Института предварителна проверка на заявленията за разходи (13). Тези 
сертификати обаче са с много различно качество и това намалява увереността, която може да се получи от тях, и налага 
Институтът да извършва допълнителни проверки.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

20. Регламентът за създаване на EIT посочва, че Институтът „мобилизира средства от публични и частни източници 
и използва собствените си ресурси в съответствие с настоящия регламент. По-специално, EIT се стреми да набира значителна 
и нарастваща част от бюджета си от частни източници и от приходи, получени от собствената му дейност“ (14). Въпреки тази 
разпоредба, която безспорно се отнася до бюджета на EIT, вноската от финансовия пакет по програма „Хоризонт 2020“ 
представлява 99 % от бюджета на Института за 2015 г.

21. Въпреки че Институтът има право повторно да включи в своите бюджети за следващите три години неусвоените 
бюджетни кредити (бюджетни кредити, за които не са поети ангажименти през годината или които са освободени до края на 
годината) (15), той не е адаптирал процедурите си навреме, за да включи 26,6 млн. евро, предоставени по споразуменията за 
безвъзмездна финансова помощ за 2014 г., в бюджетите за 2015—2017 г. Тези бюджетни кредити са резултат от факта, че 
ОЗИ са използвали по-малко средства от очакваното.

22. Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял II — 0,4 млн. евро, или 
44 % (за 2014 г. — 0,5 млн. евро, или 36 %). Пренесените кредити се отнасят предимно до договори за ИТ услуги, чието 
действие продължава след края на годината, и до заседания, за които все още не са получени фактури.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

23. Първоначалният целеви срок, който Комисията определя за получаване на финансова самостоятелност от Института, е 
2010 г. Той обаче получава само частична финансова самостоятелност през юни 2011 г. при условие, че ръководещата го 
генерална дирекция „Образование и култура“ продължи да одобрява предварително операциите с безвъзмездна финансова 
помощ и обществените поръчки на стойност над 60 000 евро.

24. Споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 2014 г. са подписани с трите ОЗИ, след като те са 
започнали дейностите, финансирани с безвъзмездна помощ, на 1 януари 2014 г. Споразуменията са подписани първоначално 
през февруари 2014 г., а до края на март 2014 г. вече са подписани изменения към тях за допълнителни средства в размер на 
38 млн. евро.

25. Институтът финансира магистърската програма „Цифрови технологии“ на EIT, в която участват 16 европейски 
университета. Моделът за възстановяване на разходите на университетите включва обща сума до 8 000 евро на студент 
(съгласно разпоредбите на програмата „Еразмус Мундус“) плюс действителните разходи, в т.ч. фиксиран процент непреки 
разходи. На тази основа на университетите са изплатени средно 15 000 евро на студент през 2015 г. (в т.ч. еднократната 
обща сума). Този модел обаче никога не е бил официално определен и не позволява да се направи разграничение между 
дейностите, включени в еднократната обща сума, и тези, включени в действителните разходи. Институтът следва да премине 
към ясно и официално определен модел, основаващ се на единна методика за деклариране на разходите, като например 
основаваща се на обосновка еднократна обща сума.
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(12) Специален доклад 4/2016 „Европейският институт за иновации и технологии следва да промени механизмите си за постигане на 
резултати и някои елементи на модела си на функциониране, за да постигне очакваното въздействие“

(13) Член 34 от Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).
(14) Член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 294/2008.
(15) Член 14, параграф 1 от Финансовия регламент на EIT.

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. Въз основа на решението на управителния съвет на една ОЗИ, представляващият я правен субект е изплатил брутни 
премии в размер на 646 000 евро на 55 от своите служители (индивидуални премии на стойност до 100 000 евро), които 
Институтът изцяло е възстановил. Изплащането на такива премии чрез използване само на публични средства е необичайна 
практика и те следва да бъдат взети предвид като част от тавана за финансираните от EIT отделни заплати, който ще влезе 
в сила при споразуменията за безвъзмездна финансова помощ от 2016 г. Този принцип на добро финансово управление е 
нарушен също и в случая, когато партньор в ОЗИ е предоставил услуги за връзки с обществеността с дневни ставки в размер 
от 800 евро до 3 250 евро на човек, които също са били напълно възстановени от Института.

27. Институтът е използвал рамков договор на Комисията („РД“) за организирането на иновационни конференции, които 
са проведени през 2015 и 2016 г. По този договор е възложено изпълнението на услуги, чиито цени не са определени 
в договора. Цените, договорени за тези услуги, варират от 800 евро на ден за младши консултант до 2 250 евро на ден за 
старши консултант (почти четири пъти повече от цената, договорена в РД за старши ръководител). Разходите за 
предоставените на тези тарифи услуги възлизат на над 100 000 евро за една конференция.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

28. В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от 
предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член 
на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 13 септември 2016 г.

За Сметната палата

Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на 
корективните действия

(Завършени/Текущи/ 
Предстоящи/Няма данни)

2012

В допълнение към въпросите, посочени в точки 9—13, бюджетите на 
споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ, подписани през 2010 
и 2011 г. и обуславящи плащанията през 2012 г., не са достатъчно конкретни. 
Липсва връзка между одобрените средства и дейностите, които следва да бъдат 
извършени. [Споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ…] и не са 
включени правила за доставката на стоки и услуги от ОЗИ и техните партньори.

Завършени

Споразуменията за безвъзмездна финансова помощ не определят отделни прагове 
за различните категории разходи (напр. разходи за служители, възлагане на 
подизпълнител, правни услуги и др.)

Предстоящи (1)

2012

Като част от предварителните проверки EIT извършва и технически проверки на 
всички финансирани проекти. Въпреки това липсата на количествени целеви 
нива затруднява ефективната оценка на дейностите и резултатите по проектите. 
Бизнес плановете не определят подробно дейностите, които следва да бъдат 
извършени, нито установяват ясни целеви етапи, очаквани резултати от 
дейностите или критерии за качество.

Завършени

2012

От общо 22 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения, пренесени от 
2011 г., 10 млн. евро (45 %) са отменени през 2012 г. Това се дължи основно на 
по-ниските от предвиденото разходи за възстановяване на разноски съгласно 
споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от 2011 г. (9,2 млн. евро 
или 92 % от отменените пренесени кредити).

Няма данни

2013

Рамковите споразумения за партньорство (РСП) с трите ОЗИ предвиждат 
финансовата вноска на EIT да покрива до 25 % от общия размер на разходите 
на ОЗИ за първите четири години — от 1 януари 2010 г. до декември 2013 г. 
Според предоставените от ОЗИ данни този таван е спазен и от трите ОЗИ. Тъй 
като тези данни няма да бъдат одитирани преди 2015 г. обаче, липсват 
подходящи одитни доказателства, че ОЗИ не са надвишили тавана от 25 %.

Завършени

2014

Институтът постепенно подобрява извършваната от него финансова проверка на 
заявленията за разходи на ОЗИ. Оперативната проверка на резултатите обаче 
изостава. Годишните бизнес планове на ОЗИ все още съдържат неподходящо 
определени очаквани резултати и няма ясна връзка между предвидените 
резултати и допустимите разходи по партньори и по категория разходи. Също 
така, Сметната палата откри случаи, в които пълният размер на безвъзмездната 
финансова помощ от Института е изплатена, въпреки че някои от целите, 
определени в бизнес плана, не са изпълнени.

Завършени

2014

Институтът е завишил бюджетните си нужди за 2014 г. с 13,1 млн. евро, т.е. 
с 5,6 % (2013 г. — 3,4 млн. евро или 2,5 %) и са поети задължения само за 
220 млн. евро от наличните 233,1 млн. евро. Ниското ниво на усвояване се 
дължи предимно на неизползвани бюджетни кредити за безвъзмездна финансова 
помощ (11,4 млн. евро) за финансиране на дейностите на ОЗИ. В бизнес 
плановете на ОЗИ, въз основа на които са били сключени споразумения за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ, не се съдържа изискване за пълно 
усвояване на бюджетните кредити, които са на разположение на Института за 
2014 г. Неусвоените бюджетни кредити ще бъдат повторно включени 
в бюджетите на Института за годините 2015—2017, така както е посочено 
във Финансовия регламент на Института.

Текущи (2)

1.12.2016 г. BG Официален вестник на Европейския съюз C 449/117



Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на 
корективните действия

(Завършени/Текущи/ 
Предстоящи/Няма данни)

2014
Въпреки че ОЗИ следва да разработват стратегии за финансова устойчивост, до 
момента, в петата година от съществуването им, те остават изцяло зависими от 
финансирането от страна на Института и от своите партньори.

Текущи (3)

2014

От създаването си през 2009 г. Институтът е изправен пред високо текучество на 
персонал и нестабилност на управленско ниво. През юни 2014 г. Управителният 
съвет е взел решение да командирова директора на Института за оставащите 
единадесет месеца от неговия мандат на дългосрочна изследователска мисия 
в Европейския университетски институт във Флоренция. Временно изпълнява-
щият длъжността директор е започнал работа през август 2014 г. (веднага след 
назначаването му на работа и поемането му на длъжността главен оперативен 
служител). В рамките на шест години този служител е четвъртият човек, 
изпълняващ длъжността директор. Обявлението за свободна длъжност за 
наемане на нов директор е публикувано през юли 2015 г.

Текущи (4)

2014

Две от трите длъжности за ръководител на отдел са свободни от 2013 г. Една от 
тях е заета от служител, временно изпълняващ длъжността от 2013 г., а това е 
в противоречие с Правилника за персонала, който предвижда максимален срок 
от една година. Другата длъжност понастоящем е заета от главен оперативен 
служител, който едновременно с това временно изпълнява длъжността директор. 
По този начин този служител изпълнява едновременно три длъжности.

Текущи (5)

2014
Въпреки че в сравнение с 2013 г. ситуацията се е подобрила, 20 % от 
длъжностите в щатното разписание на Института все още са свободни в края на 
2014 г. (спрямо една трета в края на 2013 г.).

Текущи (6)

2014

Обръщане на внимание

Без да поставя под съмнение становището без резерви, изложено в точка 9, 
Сметната палата обръща внимание на факта, че финансовата вноска на Института 
не може да надхвърля 25 % от общите разходи на ОЗИ за първите 5 години, от 
1 януари 2010 г. до 31 декември 2014 г. Съгласно данните, докладвани от ОЗИ, 
този таван е спазен. Към 31 март 2015 г. Институтът е получил одитни заверки 
по отношение на разходите за допълнителните дейности на ОЗИ, извършени 
в периода 2010—2014 г. Освен тези заверки, през 2015 г. Институтът е 
завършил преглед на спектъра от допълнителни дейности на ОЗИ, за да се увери, 
че се одобряват само дейности, които отговарят на всички съответни правни 
и оперативни изисквания,в т.ч. да са свързани с дейностите за допълнителни 
ползи от ОЗИ, финансирани от Института.

Завършени

(1) От началото на 2016 г. EIT е въвел тавани за максималния размер на вноската от Института за общите разходи за управление 
и административни разходи на ОЗИ, както и за разходите за членовете на ръководството на отделните ОЗИ. Институтът обаче не е 
планирал никакви допълнителни корективни действия, свързани с този въпрос, както е посочено в отговорите му към Специфичния 
годишен доклад на Сметната палата за финансовата 2012 година.

(2) Бюджетните нужди за 2015 г. са били завишени с 25 млн. евро, т.е. 9,4 %. От предоставените средства са поети задължения само за 
241,6 млн. евро. Причината за ниското ниво на усвояване остава същата. Неизползваните бюджетни кредити могат да бъдат повторно 
включени в бюджетите за 2016—2018 г.

(3) Приходите, декларирани от партньорите в ОЗИ по споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 2014 г., възлизат 
на 0,3 млн. евро.

(4) Текучеството на служителите през 2015 г. е 17 % (заети бройки в началото на 2015 г.). Все още не е приключила процедурата за 
назначаване на нов директор.

(5) Една щатна бройка за ръководител на отдел е заета, другата щатна бройка за ръководител на отдел все още е свободна и от 2013 г. се 
заема от временно изпълняващо длъжността лице.

(6) 16 % от бройките в щатното разписание на Института са свободни в края на 2015 г.
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ОТГОВОР НА ИНСТИТУТА

10-13. EIT изразява несъгласие със заключението на Европейската сметна палата, тъй като няма извършено „надвземане“ 
или неправомерно плащане за възстановяването на непреки разходи на общностите на знание и иновации (KICs) съгласно 
споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 2014 г.

EIT е част от рамкова програма „Хоризонт 2020“ и трябва да прилага правилата от Хоризонт 2020: правила за участие и 
разпространение на резултатите, считано от 1 януари 2014 г. Член 57, параграф 2 от Хоризонт 2020: правила за участие и 
разпространение на резултатите предвижда изрично следната преходна мярка: „разпоредбите на настоящия регламент не 
засягат продължаването или изменението, включително цялостното или частичното прекратяване на съответните дейности 
до тяхното приключване или до отпускането на финансовата помощ от Комисията или органите за финансиране съгласно 
Решение № 1982/2006/ЕО или други законодателни актове, приложими за тази помощ към 31 декември 2013 г., която 
продължава да се прилага за съответните дейности до тяхното приключване“. EIT отговаря на „финансиращ орган“, а 
Регламентът за EIT отговаря на „всяко друго законодателство“ по отношение на прилагането на тази конкретна разпоредба. 
Законодателството, приложимо за финансовата помощ на EIT от 31 декември 2013 г., Финансови правила на EIT, изрично 
позволява използването на 40 % фиксирана ставка за отчитането на непреки разходи от висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, публични организации с нестопанска цел, малки и средни предприятия. Следователно 
употребата на фиксираната ставка от тези организации е законосъобразна и правомерна съгласно споразуменията за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 2014 г. Поради това EIT не приема заключението на Сметната палата, тъй 
като няма извършено надвземане. Макар че EIT наистина уведоми ОЗИ през октомври 2013 г. относно възможни промени в 
правилата за отчитане на непреки разходи съгласно „Хоризонт 2020“, това уведомление беше извършено преди „Хоризонт 
2020“: правила за участие и разпространение на резултатите, включително гореспоменатите преходни мерки от чл. 57, да 
бъдат приети от Европейския парламент и Съвета на 11 декември 2013 г. Според приетите преходни мерки EIT не се 
задължава да отмени използването на 40 % фиксирана ставка за отчитането на непреки разходи от висши учебни заведения, 
научноизследователски организации, публични организации с нестопанска цел, малки и средни предприятия.

За да имаме подходящ контекст, важно е да се спомене процесът на изготвянето на споразуменията за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ от 2014 г. Споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключени от 
ОЗИ с ETI, се основават на бизнес плановете на ОЗИ за 2014 г., които бяха изготвени от общностите на знание и иновации 
през 2013 г. Годишната покана за бизнес плановете за 2014 г. бяха стартирани от EIT чрез изпращането на ОЗИ на насоки за 
бизнес планове през април 2013 г. В съответствие с насоките, предоставени от EIT, ОЗИ разработиха, консултирайки се със 
своите партньори, и предадоха на EIT своите бизнес планове за 2014 г. в срок до 30 септември 2013 г. След оценка на 
бизнес плановете за 2014 г. от EIT с подкрепата на външни експерти управителният съвет на EIT определи на 5 декември 
2013 г. разпределянето на финансирането за ОЗИ за 2014 г. На основата на това решение на управителния съвет, през 
януари 2014 г. ОЗИ измениха своите бизнес планове, за да ги приведат в съответствие с разпределените средства. 
Безвъзмездните финансови помощи бяха предоставени от директора на EIT, а споразуменията за безвъзмездни финансови 
помощи бяха подписани през февруари 2014 г. В съответствие с принципа на правна яснота правилата за финансиране не се 
променят след стартирането на покана за предложения.

Следователно и в съответствие с преходните разпоредби, определени в „Хоризонт 2020“: правила за участие и 
разпространение на резултатите влизането в сила на новия Регламент за „Хоризонт 2020“: правила за участие и 
разпространение на резултатите не трябва да повлиява продължаването на съответните действия (т.е. бизнес плановете на 
ОЗИ за 2014 г., които бяха установени и оценени от EIT през 2013 г.) до предоставянето на финансова помощ от EIT. Това 
предоставяне на помощ трябваше да бъде извършено съгласно приложимото законодателство на 31 декември 2013 г.

EIT наистина не участва в Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни 
дейности (FP7). EIT обаче участва в „Хоризонт 2020“ и повечето партньори ОЗИ са бенефициенти по FP7, както и по други 
програми от „Хоризонт 2020“. Следователно би било в съответствие да се прилага същата фиксирана ставка от 40 % за 
прехода от финансовата помощ от EIT преди Х2020 към „Хоризонт 2020“, както и от FP7 към „Хоризонт 2020“.

Освен това е важно да се припомни, че поканите за предложения съгласно FP7 бяха стартирани от ГД „Научни изследвания и 
иновации“ чак през декември 2013 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, произтекли от тези 
покани, бяха подписвани до най-късно октомври 2014 г. Много от тези споразумения за безвъзмездна финансова помощ са 
все още валидни през 2016 г. и са в съответствие с правилата на законова рамка FP7 на основата на същите преходни 
разпоредби от „Хоризонт 2020“: правила за участие и разпространение на резултатите. EIT не е предоставял преференциално 
третиране на бенефициентите си (партньори ОЗИ), за които е в сила фиксираната ставка от 40 % от споразуменията за 
безвъзмездна помощ от 2014 г.

14. Както е докладвано в Консолидирания годишен отчет за дейностите на EIT за 2015 г., процентът на остатъчни грешки 
за операциите, свързани с безвъзмездна финансова помощ, за 2015 г., извършени в съответствие със споразуменията за 
безвъзмездна финансова помощ от 2014 г., след предварителните и последващите проверки е 1,46 %.
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15. По причините, описани в отговорите на параграфи от 10 до 14, процентът на грешки за операциите, свързани със 
споразуменията за безвъзмездна финансова помощ за 2015 г., както е изчислен от EIT, е 1,46 %.

18. EIT беше получил одитни сертификати от независими одитори относно разходите на ОЗИ за допълнителни дейности 
до 31 март 2015 г., за да гарантира, че финансовият принос на EIT не надвишава тавана от 25 % през годините 2010— 
2014 г. На базата на одитните данни процентът на финансирането за периода 2010—2014 г. е следният: ОЗИ „Климат“ — 
16 %, ОЗИ „Иновативна енергетика“ — 19 % и EIT „Цифрови технологии“ — 21 %.

Тъй като процентите в никакъв случай не надвишават тавана от 25 %, определен в рамковите споразумения за партньорство, 
сключени от EIT с ОЗИ, EIT е получил гаранция за съответствие с приложимата законова рамка.

Въпреки това Комисията и EIT приеха препоръката от Специален доклад 4/2016 на Палатата за предлагане на изменение в 
законовата рамка на EIT, премахвайки условието за 25 % при финансиране, за да се облекчи тежестта на работното и 
финансовото отчитане за партньорите ОЗИ. Докато не бъде прието това изменение, EIT ще продължи да прилага текущо 
приложимата законова основа.

19. EIT прилага методологията за одитни сертификати, разработена от ГД „Научни изследвания и иновации“ за рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, започвайки със споразуменията за безвъзмездна финансова помощ за 2014 г. Преразгледаната 
методология включва по-подробни инструкции и одобрени процедури, както и 63 стандартни фактически констатации, 
покриващи всички категории разходи.

Освен това EIT е разработил подробна стратегия за гарантиране на безвъзмездните финансови помощи, която се основава 
както на предварителни, така и на последващи проверки, включително сертификати на финансовите отчети, за да гарантира 
законността и правомерността на трансакциите.

20. EIT тълкува по различен начин приложимото законодателство. Съображение 16 от учредителния регламент на EIT 
представя разяснение на член 5, буква г) от въпросния регламент, както следва: „Следователно се очаква, че секторите на 
промишлеността, финансите и услугите ще окажат значителен принос към бюджета на EIT и особено към този на ОЗИ. ОЗИ 
следва да се стремят да увеличат максимално дела на приноса от частния сектор“.

В тази светлина EIT смята, че EIT трябва на първо място да мобилизира средства от публични и частни източници чрез своите 
общности на знание и иновации. Следователно EIT тълкува цитирания член, като включва бюджета на ОЗИ, когато става 
въпрос за бюджета на EIT. В тази светлина EIT успешно мобилизира средства от други публични и частни източници чрез 
своите общности на знание и иновации. Делът на финансиране от източници, различни от EIT, към бюджета на трите ОЗИ от 
първата вълна се отнася най-вече до допълнителните дейности, обявени от ОЗИ, и е бил 84 % (ОЗИ „Климат“), 81 % (ОЗИ 
„Иновативна енергетика“) и 79 % (EIT „Цифрови технологии“), съответно за периода 2010—2014 г.

21. EIT научи за сумата от 26,6 милиона евро, неусвоени от ОЗИ, от споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ 
за 2014 г., когато ОЗИ предявиха реалната сума от 187,2 милиона евро през март 2015 г. По това време вече не беше 
възможно да бъдат отменени неизползваните бюджетни средства, вписани за 2014 г., които биха могли чак след това да 
бъдат повторно вписани през следващите три години.

Като пряко последствие от тези уроци, научени от рамката на споразуменията за безвъзмездна финансова помощ за 2014 г., 
EIT извърши преразглеждане на бюджета и изиска от ОЗИ да преразгледат своите бизнес планове и бюджети за 2015 г. през 
октомври 2015 г. и да предадат изменени бизнес планове и бюджети през ноември 2015 г. Намаляването на бюджетите на 
ОЗИ позволи на EIT да освободи неусвоените суми, които тогава бяха отменени и повторно вписани в прогнозата за 
приходите и разходите за 2016 г. Това показва, че в тясно сътрудничество с ОЗИ управлението на бюджета на EIT е било 
значително подобрено.

В този контекст препоръките на Сметната палата в Специален доклад 4/2016 са подходящи. Споразуменията за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ, сключени от ОЗИ с ETI преди началото на дейностите и покриващи период, по-голям от 
една календарна година, би трябвало да подобрят усвояването на налични средства от ОЗИ.

22. Общата сума, отчетена от Палатата, се състои от планирани пренесени кредити, които бяха необходими поради 
естеството на дейности, като например услуги, които продължават след края на годината, и срещи, проведени през декември 
2015 г., за които са получени фактури чак през януари 2016 г. Тези планирани пренесени кредити не показват слабост в 
управлението на бюджета на EIT, а са стандартен инструмент за управление на бюджета.

23. EIT помоли Комисията да стартира повторно процеса, водещ до пълна финансова автономност. Комисията определи 
пътната карта и графика на процеса през май 2016 г. Според примерния график Комисията ще завърши доклада си за оценка 
на финансовата автономност през декември 2016 — януари 2017 г.
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24. Тъй като бюджетът на EIT е годишен, а бюджетът на ЕС в общия случай не се одобрява преди средата на декември, 
договорите за безвъзмездна помощ за определена година не могат да се подписват преди 1 януари от същата година. Тогава 
EIT се ангажира да намали времето между началната дата на действието, определена в бизнес плановете на ОЗИ, и датата на 
подписване на споразуменията за безвъзмездна помощ. Като резултат от това начинание споразуменията за безвъзмездна 
финансова помощ за 2014 г. бяха подписани с тези три ОЗИ през февруари 2014 г.

Относно измененията на споразуменията за безвъзмездна финансова помощ, подписани през март 2014 г., е важно да се 
отбележи, че имаше значителни неясноти, свързани с годишния бюджет на EIT за 2014 г., поради продължаващи преговори, 
свързани с Многогодишна финансова рамка 2014-2020 и „Хоризонт 2020“. Поради това Управителният съвет на EIT прие 
предпазлив подход и през септември 2013 г. реши да отпусне само 180 млн. евро, като първи транш, за споразуменията за 
безвъзмездна финансова помощ за 2014 г. След като годишният бюджет за 2014 г. беше одобрен, през март 2014 г. EIT 
отпусна втори транш от допълнителни безвъзмездни средства в размер на общо 38,5 млн. евро за трите ОЗИ.

25. Образователните дейности, покрити от еднократни суми и реални разходи, се открояват в магистърската програма на 
EIT Digital. Еднократните суми за семестриални такси покриват разходите на университети, свързани с участието на студенти 
в технически курсове. От друга страна дейностите, отчетени на базата на реални разходи, са свързани с конкретни учебни 
резултати на EIT Digital и предоставят допълнителна стойност за студентите в сравнение със стандартните магистърски 
програми, предлагани от участващите университети.

EIT приема, че трябва да се придвижи към модела на фиксирана еднократна сума за финансирането на магистърските 
програми на ОЗИ, за да опрости отчитането на разходи, веднага щом са налични достатъчни статистични данни, за да се 
определи такава фиксирана еднократна сума в съответствие с разпоредбите на чл. 124, параграф 2 от Финансовия регламент 
на ЕС.

26. EIT смята, че бонусите, като променливи елементи на основното възнаграждение на ръководния персонал на ОЗИ, 
съответстват на всички приложими правила и разпоредби, в частност раздел 1.1.3 от „Хоризонт 2020“: модел за 
споразумение за безвъзмездна финансова помощ с обяснителни бележки, който определя условията за допустимост за 
променливи елементи, плащани от бенефициенти. По-точно променливите елементи бяха разрешени от трудовите договори, 
те бяха определени на основата на обективни условия, които бяха документирани от ОЗИ като правно лице. Нетната сума, 
която реално се заплаща на служителите, зависи от приложимата ставка на данъка, удържан при източника, и 
индивидуалната данъчна ситуация на служителите. На основата на данъчна ставка от около 40 %-50 % от брутната сума, 
отчетена от Сметната палата, нетната сума беше средно около 6 000 — 7 000 евро на човек.

Макар че практиката за възстановяване на бонуси, като променливи и основаващи се на получени резултати елементи на 
възнаграждение може би е необичайна, целите, преследвани от ОЗИ като организации, ориентирани към бизнеса, като 
например стремеж към финансова устойчивост, също са необичайни и не се срещат в други програми. Употребата на 
променливи елементи като част от основното възнаграждение може да осигури силен стимул за добри резултати и да 
гарантира добро съотношение между разходи и качество. Всъщност основаващото се на получени резултати възнаграждение 
на ръководния персонал на ОЗИ се смята за най-подходящо в модел, ориентиран към бизнеса. Освен това е важно да се 
отбележи, че приносът на EIT към заплатите, получавани от ръководния персонал на ОЗИ, включително бонусите, ще бъде 
придържан под тавана, установен от EIT в споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Най-накрая EIT смята, че препоръка 3 от специален доклад 4/2016 на Сметната плата е приложима в този контекст. Според 
Сметната палата: „EIT трябва да се стреми към по-голяма автономност и да използва гъвкавостта на законовата рамка на 
Хоризонт 2020. В частност трябва да приеме конкретни правила, разработени за нуждите на партньорите ОЗИ“. Точно това 
EIT направи, когато прие системата за възнаграждение на основата на постигнати резултати, въведена от въпросното ОЗИ 
като правно лице.

Относно услугите за връзки с обществеността, използвани от друг партньор на ОЗИ, реномиран обществен университет, 
важно е да се отбележи, че подизпълнителят, предоставящ услугите за връзки с обществеността, е бил избран в конкурентна 
тръжна процедура, проведена при пълно съответствие с правилата за обществени поръчки на партньора на ОЗИ. 
Следователно EIT смята, че най-добрата стойност за разходите е била постигната и принципите на стабилно финансово 
управление са били спазени. Одитното заключение за стабилно финансово управление е неясно, тъй като не са били 
предоставени сходни референтни цени от Палатата за услугите, получени от партньора ОЗИ.

27. Подизпълнителят е бил открит и ангажиран от договарящата страна по рамковия договор в съответствие с 
разпоредбите на рамковия договор на Комисията. Той е предоставил специализирани услуги, например разработването на 
проектна концепция за INNOVEIT, очертаване на атрактивна и последователна програма и ръководене/координиране на 
тридневното събитие.
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Според информацията, получена от договарящата страна по рамковия договор, те са работили с въпросния подизпълнител 
при организирането на няколко събития за няколко генерални дирекции на Комисията през последните години. 
Стандартните тарифи, които подизпълнителят е взел за такива събития, са били 2 500 евро и 900 евро за старши и младши 
консултанти, съответно. Всъщност подизпълнителят е приложил намаление от 10 % в случая с INNOVEIT. Договарящата 
страна по рамковия договор, която си сътрудничи и с други модератори, увери EIT, че приложените тарифи са конкурентни с 
оглед на пазарните цени за такива услуги.

Цената от 2 250 евро за старши консултант се счита по тази причина за пазарна цена, която отговаря на високото ниво на 
умения и компетенции, необходими за извършването на изисканите задачи и типа на предоставената работа, която е била 
главно концептуална (а не свързана с логистика по отношение на организирането на конференцията). Накрая е важно да 
отбележим, че меморандумът за разбирателство, подписан между ГД „Образование и култура“ и EIT, относно възлагането на 
обществена поръчка за този рамков договор, постановява, че EIT не може да участва в междуинституционалната покана за 
оферти, след което да осигури същите стоки или услуги по други начин. Следователно EIT беше длъжен да използва 
рамковия договор на Комисията за организирането на събитията на INNOVEIT. 
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