
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 
2016 година, придружен от отговора на Института

(2017/C 417/21)

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 Института безвъзмездна финансова помощ 
възстановява разходите на партньорите и разходите, свързани с координационната дейност по отношение на ОЗИ.

2. В таблици 1—3 са представени основни данни за промените в бюджета и броя на служителите на Института (2).

Таблица 1

Основни данни за института

2015 г. 2016 г.

Бюджет (в млн. евро) (1) 232 283

Общ брой служители към 31 декември (2)

(установени в щатното разписание)

50

(62)

59

(63)

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

Източник: данни, предоставени от Института.

Таблица 2

Промени в основните данни от 2011 г. насам

6.12.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз C 417/131

(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

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


Таблица 3

Основни данни за 2016 г. по участващи страни

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.

СТАНОВИЩЕ

4. Сметната палата извърши одит на:

а) отчетите на Института, които се състоят от финансови отчети (3) и отчети за изпълнението на бюджета (4) за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2016 година; и

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
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(3) Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 
в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(4) Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се обобщават всички бюджетни операции, и разяснителна 
информация.



Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5. Сметната палата счита, че отчетите на Института за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна 
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за 
резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи 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. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за 
публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6. Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

7. Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8. В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Института ръководството отговаря за 
изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния 
сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва 
разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на 
финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами, или 
от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции 
и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Института носи 
крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9. При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Института да продължи да 
работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо 
предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10. Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на 
Института.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11. Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Института не са засегнати от 
съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит 
Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността 
на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ 
означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани 
евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на 
измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че 
индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа 
на тези отчети.
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12. 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 операциите, свързани с отчетите. 
Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени 
неточности в отчетите и на риска от 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, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за 
осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи 
за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. 
Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на 
счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13. В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на 
процедурите на Института за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14. В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са 
били извършени, вписани и приети. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови 
средства представи доказателства за правилното им използване, а Институтът приеме тези доказателства и уравни 
авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15. При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите 
от одита на отчетите на Института, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от 
Финансовия регламент на ЕС (5).

Други въпроси

Значителни недостатъци при процедурите за обществени поръчки на юридическите лица на общностите на знанието 
и иновациите (ЮЛ на ОЗИ)

16. Координирането и представителството на ОЗИ се извършва от ЮЛ на ОЗИ, които се финансират почти изцяло от 
Института. При своя одит Сметната палата обърна специално внимание на процедурите за обществени поръчки, 
изпълнени от тези правни субекти, тъй като счита тази област за област с висок риск.

17. Сключените през 2015 г.споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ предвиждат, че 
юридическите лица и/или партньорите на ОЗИ следва да осигурят най-доброто съотношение между цената и ползите 
при поръчките, или, когато е уместно, да приемат поръчки с най-ниска възможна цена. За всички договори, чиято 
стойност надхвърля 60 000 евро, споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ изискват юридическите 
лица и/или партньорите на ОЗИ да поканят за участие в тръжна процедура най-малко три икономически оператора и да 
документират процедурата, за да покажат нейната прозрачност. Сметната палата извърши одит на извадка от процедури за 
обществени поръчки на стойност от около 7 млн. евро. Тези процедури са изпълнени от ЮЛ на ОЗИ и са финансирани 
изцяло от EIT. Одитът разкри значителни слабости, като например пряко възлагане на договори, липса на основни 
елементи на тръжните процедури, значително разширяване на първоначалните договори по отношение на срока и/или 
обема, неограничени със срокове и/или обем договори и определяне на коефициенти за качество/цена, които 
неутрализират конкурентоспособността по ценови фактор. През 2016 г. плащанията, свързани с тези нередовни 
процедури за обществени поръчки, възлизат на 2,2 млн. евро. Институтът също е установил слабости в обществените 
поръчки при едно юридическо лице на ОЗИ и е изготвил план за действие с цел подобряване в бъдеще на тези процедури 
за всички ЮЛ на ОЗИ.

18. Понастоящем съществува правна несигурност дали ЮЛ на ОЗИ представляват възлагащи органи (6). Ако това е така, 
би следвало ЮЛ на ОЗИ да прилагат правилата за обществени поръчки, определени от Директивата за обществените 
поръчки 2004/18/ЕО (7) (наричана по-нататък Директивата), които са по-стриктни от правилата на споразуменията за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Институтът, заедно със службите на Комисията, обсъжда този въпрос 
в стремеж да постигне правна сигурност за статута на ЮЛ на ОЗИ в бъдеще.
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(5) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(6) Член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейскея парламент и на Съвета (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стp. 114).
(7) Членове 7 и 9 от Директива 2004/18/ЕО, изменена с Регламент (ЕС) № 1336/2013.



Капацитет за справяне с увеличеното натоварване

19. Въпреки значителното увеличение на бюджета от 309 млн. евро (2008—2013 г.) на 2,4 млрд. евро (2014— 
2020 г.) и факта, че броят на ОЗИ се е увеличил от три на шест към края на 2016 г., не се наблюдава значително 
увеличение на броя на одобрените щатни бройки за Института (вж. таблица 2). В своя Специален доклад 4/2016 (8) 
Сметната палата посочва риска капацитетът на Института да се справи с увеличения работен товар да се окаже 
недостатъчен. Временно изпълняващият длъжността директор на Института е отбелязал този риск в годишния отчет за 
дейността на Института за 2015 г.

20. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

21. Сметната палата разкри слабости, свързани с последващите проверки на процедурите за обществени поръчки, 
използвани от ЮЛ на ОЗИ. Поне едно от ЮЛ на ОЗИ не е избрало за проверка представителна за популацията извадка от 
процедури за обществени поръчки. Освен това Сметната палата достигна до различно заключение по отношение на 
законосъобразността и редовността на две процедури за обществени поръчки. В тези случаи Институтът е приел пряко 
възлагане или прекомерно удължаване на договорите.

22. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) в своя одитен доклад „Управление на безвъзмездната финансова 
помощ: преход към „Хоризонт 2020“ от декември 2016 г. заключава, че Институтът успешно е адаптирал своите процедури 
към правилата на програма „Хоризонт 2020“, и по-специално правилата за участие, както и че контролът, упражняван от 
Института върху процедурите в началната фаза, като цяло е бил ефективен за подпомагане на новите ОЗИ. IAS посочва също, 
че са необходими спешни мерки, за да се осигури стабилно прилагане на нормативната рамка на „Хоризонт 2020“ и да се 
подобрят допълнително процедурите за началната фаза на новите ОЗИ. Институтът и IAS са се споразумели относно план за 
предприемане на корективни действия.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

23. Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (административни разходи) — 
0,4 млн. евро, или 40 % (2015 г. — 0,4 млн. евро, или 44 %). Тези пренесени кредити се отнасят предимно до договори за 
ИТ услуги, чието действие продължава след края на годината, и до разходи за заседания, за които все още не са получени 
фактури.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ДЕЙНОСТТА

24. Безвъзмездната финансова помощ за 2015 г. е отпусната едва през април 2015 г., а споразуменията за тази помощ са 
подписани през юни и юли 2015 г. За 2016 г. помощта е отпусната и споразуменията са подписани през април 
2016 г. Въпреки че за 2016 г. се наблюдава подобрение, тези закъснения при решенията за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ и подписването на споразуменията създават несигурност и влияят отрицателно на желанието на 
партньорите да отделят ресурси и да започват дейности в началото на годината.

25. Последните покани за нови ОЗИ, чиито тематични области са определени в стратегическата иновационна програма на 
EIT за периода 2014—2020 г., са засегнати от ограничена конкуренция. По поканата от 2014 г. за две нови ОЗИ 
(в областите здраве и суровини) са получени само седем предложения. Поканата от 2016 г. за две допълнителни ОЗИ 
(в областите храни и производство с добавена стойност) е привлякла само три предложения, като единственото предложение, 
подадено в областта производство с добавена стойност, не е било избрано поради причини, свързани с качеството.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

26. В периода между създаването на Института през 2008 г. и юли 2014 г. неговият директор е сменен четири пъти. От 
август 2014 г. насам позицията директор, а от февруари 2013 г. и още една управленска позиция са заети от временно 
изпълняващи длъжността лица. Това е в разрез с максималния срок за заемане на позиция като временно изпълняващ 
длъжността, определен в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, като наред с това честите промени 
и продължителността на временните назначения създават несигурност за заинтересованите страни и застрашават 
стратегическата последователност.
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27. Институтът е важен участник в програма „Хоризонт 2020“ с разпределен бюджет от 2,4 млн. евро за периода 2014— 
2020 г. Комисията е създала Общ център за подкрепа за програма „Хоризонт 2020“, за да осигури съгласуваност между 
органите, изпълняващи програмата. Центърът обхваща аспекти, като правни услуги, ИТ инструменти, управление на 
безвъзмездната финансова помощ, разпространение и използване на резултатите от научните изследвания и т.н. Въпреки това 
Институтът е различен от органи, като изпълнителните агенции на Комисията и публично-правните партньорства, и поради 
това няма пряк достъп до Общия център за подкрепа, а се нуждае от одобрение за всеки конкретен случай от отговорната за 
него генерална дирекция на Комисията. Това ограничение засяга ефективността на операциите на Института.

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 19 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

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

Текущи (1)

2014 г.

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. Неу-
своените бюджетни кредити ще бъдат повторно включени в бюдже-
тите на Института за годините 2015—2017, така както е посочено 
във Финансовия регламент на Института.

Текущи (2)

2014 г.

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 г.

От създаването си през 2009 г. Институтът е изправен пред високо 
текучество на персонал и нестабилност на управленско ниво. 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

2014 г.
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.).

Завършени

2015 г.

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.

Завършени

2015 г.

В своя Специален доклад № 4/2016 Сметната палата заключава, че 
това условие за финансиране (приносът на EIT за ОЗИ да не 
надхвърля 25 %) 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 (4).

Текущи
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Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(завършени/текущи/ предстоящи/няма 
данни)

2015 г.

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. 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.

Текущи

2015 г.

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“. 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.

Предстоящи (5)

2015 г.

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), 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.

Текущи (6)

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети 
задължения, е висок за дял II (административни разходи) — 0,4 млн. 
евро, или 44 % (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.

Няма данни

2015 г.

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.

Текущи

2015 г.

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.

Няма данни
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Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(завършени/текущи/ предстоящи/няма 
данни)

2015 г.

Институтът финансира магистърската програма „Цифрови техноло-
гии“ 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.

Текущи (7)

2015 г.

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.

Няма данни

2015 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 (8).

Предстоящи

2015 г.

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.

Текущи

(1) Според EIT за споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 2016 г. са определени тавани.
(2) Бюджетните нужди за 2016 г. са завишени с 13,1 млн. евро, или 5,0 % (2015: 25 млн. евро, или 9,4 %) и са поети задължения само за 

249,9 млн. евро от наличните 263 млн. евро. Неусвоените бюджетни кредити могат да бъдат повторно включени в бюджетите на 
Института за годините 2017—2019.

(3) Институтът е финансирал средно 90 % от допустимите разходи, декларирани от ОЗИ в споразуменията за безвъзмездна финансова 
помощ от 2015 г. Размерът на средствата, събрани от ОЗИ от различни източници, е достигнал 2,5 % от поисканото от EIT 
финансиране.

(4) 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“.

(5) EIT все още тълкува Регламента за EIT различно от описаното в неговия отговор от 2015 г.
(6) През 2016 г. Институтът не е успял да отмени 14 млн. евро от споразуменията за безвъзмездна финансова помощ от 2015 г. Тези 

бюджетни кредити не са могли да бъдат включени повторно в бюджетите за периода 2016—2018 г.
(7) През 2016 г. на университетите са изплатени средно 17 000 евро на студент за пълна година въз основа на описания модел, който 

съчетава реално извършени разходи и еднократни общи суми. Моделът е официално определен в края на 2016 г. и ще бъде приложим 
от 2017 г. нататък.

(8) През 2016 г. (операции, свързани с безвъзмездната финансова помощ от 2015 г.) EIT е възстановил сума в размер на 410 000 евро, 
свързана с този договор.
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ОТГОВОР НА ИНСТИТУТА

17. EIT изразява съгласие, че процедурите за възлагане на обществени поръчки на две юридически лица на ОЗИ са 
съдържали слабости през одитираната година (безвъзмездни помощи за 2015 г.). EIT призна този проблем и осъществи 
пилотна мониторингова дейност във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки на едно юридическо лице 
през 2016 г. и направи целенасочени препоръки за подобрение в тази област. Съответното юридическо лице изпълни 
препоръките през 2016 г., преразгледа политиките и процедурите си за възлагане на обществени поръчки и осигури 
обучение на служителите, които отговарят за възлагането на обществени поръчки. Това ще доведе до по-добра увереност от 
2017 г. нататък. Подобни мониторингови дейности са осъществени за всички други юридически лица на ОЗИ през 2017 г. и 
са изготвени планове за действие за постигане на подобрения. EIT счита, че въпросните плащания са законосъобразни 
и редовни, тъй като юридическите лица на ОЗИ са изпълнили своето правно задължение да осигурят най-добро съотношение 
между разходи и качество и са спазвали принципите за добро финансово управление по отношение на въпросните разходи.

18. Становището на EIT е, че юридическите лица на ОЗИ не попадат в обхвата на директивите на ЕС в областта на 
обществените поръчки. Неотдавна обаче EIT получи противоречащи си правни становища по въпроса, като това наистина 
води до правна несигурност. Независимо от това е важно да се отбележи, че независимо от техния статут, осигуряването на 
най-добро съотношение между разходи и качество в договорите, сключени от юридическите лица на ОЗИ, е правно 
задължение съгласно споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между EIT и ОЗИ, които се основават 
на споразумението за безвъзмездна финансова помощ по програма „Хоризонт 2020“. Освен това в консултация със службите 
на Комисията EIT ще определи изисквания за юридическите лица на ОЗИ, които ще гарантират спазването на общите 
принципи на директивите на ЕС в областта на обществените поръчки.

19. EIT изразява съгласие, че неговият капацитет е ограничен по отношение на броя на отпуснатите му щатни бройки 
в сравнение с поверените му задачи и бюджет. EIT вече е поискал от Европейската комисия да осигури повече ресурси 
в щатното разписание. Същевременно ефективността, с която работи EIT, е забележителна. Както е посочено в таблица 3, 
административните разходи на EIT възлизат на едва 1,9 % от общия бюджет за 2016 г. Това е значително под средната 
стойност от 4,6 %, отчетена за програма „Хоризонт 2020“ като цяло.

21. Що се отнася до подбора на процедури за възлагане на обществени поръчки, които следва да бъдат проверени по 
време на последващите одити, е важно да се отбележи, че по програма „Хоризонт 2020“ няма изискване за проверка на 
представителна подизвадка. Според програмата за одит на програма „Хоризонт 2020“, ако съвкупността съдържа повече от 
15 позиции, одиторите трябва да изберат максимум 15 позиции, както следва: „Изберете за тестване позициите със 
стойност, по-голяма или равна на 10 % от декларираните разходи за подизпълнители. Добавете избрани на случаен 
принцип позиции, докато се постигне 50 % покритие на разходите за подизпълнители или се достигне общият максимален 
брой от 15 позиции.“ Що се отнася до двата разглеждани договора, EIT прие свързаните с тях разходи въз основа на своята 
оценка, че бенефициентите са изпълнили своето правно задължение да осигурят най-добро съотношение между разходи 
и качество и да съблюдават принципите на доброто финансово управление.

22. В резултат на одита си „Преход към „Хоризонт 2020“, Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) публикува три 
препоръки, като нито една от тях не е критична. Накратко, на EIT беше препоръчано 1) да разработи и приложи цялостна 
система за управление на знанията; 2) да засили контрола върху промените в портфейла от партньори на ОЗИ в началната 
фаза; и 3) да подобри яснотата на ключовите етапи, които трябва да бъдат постигнати в началната фаза. Нито един от 
посочените рискове не застрашава стабилното прилагане на законодателната рамка на програма „Хоризонт 2020“, а EIT вече 
предприе действия за изпълняване на препоръките на IAS.

23. Общата сума, отчетена от Палатата, се състои от планирани пренесени кредити, които бяха необходими поради 
естеството на дейностите, като например услуги, които продължават след края на годината, и срещи, проведени през 
декември 2016 г., за които са получени фактури чак през януари 2017 г. Тези планирани пренесени кредити не показват 
слабост в управлението на бюджета на EIT, а са стандартен инструмент за управление на бюджета.

24. EIT приема, че конкретните споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ са били подписани 
сравнително късно през 2015 г. поради продължаващите преговори с ОЗИ по новите рамкови споразумения за партньорство, 
които следват примерните споразумения по програма „Хоризонт 2020“. Преговорите между Европейската комисия, EIT 
и ОЗИ отнеха повече време, отколкото първоначално се очакваше, поради необходимостта от постигане на съгласие по 
конкретни разпоредби, съобразени с потребностите на ОЗИ. Междувременно, в отговор на препоръката в Специален доклад 
4/2016 на Палатата, EIT преразгледа графика за изготвянето и оценката на бизнес плановете на ОЗИ, за да гарантира 
своевременното подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Преразгледаният график бе 
изпълнен успешно през 2016 г. и това доведе до своевременно подписване на конкретните споразумения за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ за 2017 г. През февруари 2017 г. бяха подписани четири конкретни споразумения за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ и авансовите плащания бяха преведени от EIT на ОЗИ. „Времето до отпускането 
на средства“ от 4 — 5 месеца е под средното за програма „Хоризонт 2020“ като цяло.
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25. Важно е да се отбележи, че целта на поканите е да се постигне отлично партньорство, а не да се привлекат определен 
брой предложения. За всички покани за ОЗИ, с изключение на тези в областта на производството на EIT, беше възможно да 
бъде определено отлично партньорство. Въпреки това дори в областта на производството с добавена стойност, в която беше 
получено само едно предложение, то включваше декларации за изразяване на интерес за участие в ОЗИ от над 
150 организации. EIT вече извърши задълбочен анализ на резултата от поканата от 2016 г. с помощта на външни експерти 
и с участието на Управителния си съвет. Въз основа на резултатите от анализа EIT взе решение за въвеждане на няколко 
смекчаващи мерки, които в бъдеще ще намалят риска от получаване само на едно предложение в дадена област.

26. EIT не е в състояние да коментира процедурата за назначаване на директора на EIT, тъй като тя се ръководи от 
Европейската комисия. Временната мярка е необходима за гарантиране на непрекъснатост на дейността до избиране 
и назначаване на директор. По отношение на втората ръководна длъжност, на 2 декември 2015 г. EIT публикува покана за 
изразяване на интерес с цел да създаде списък с резерви за профила на Началник на отдел „Политика и комуникации“. В 
резултат на процедурата за подбор EIT предложи длъжността на първия кандидат в списъка с резерви, но той отхвърли 
предложението. Това обяснява защо длъжността продължава да не е заета към края на 2016 г. EIT ще приключи 
процедурата за набиране на персонал за тази ръководна длъжност през 2017 г. и с това ще сложи край на временната мярка, 
която беше необходима, за да се гарантира непрекъснатост на дейността.

27. Действително в момента EIT не участва пряко и пълно в Общия център за подкрепа за програма „Хоризонт 2020“. EIT 
обаче има подходящ достъп до някои от услугите на Общия център за подкрепа чрез партниращата му генерална дирекция, 
ГД „Образование и култура“. EIT продължава да работи с Комисията, за да гарантира, че разполага с услугите и съветите, 
които има нужда да му бъдат предоставени от Общия център за подкрепа. 
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