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06Кратко  
изложение

I
Това е първият „обзорен преглед“, изготвен от 
Европейската сметна палата (ЕСП). Обзорните 
прегледи са нов тип публикации на ЕСП. Те раз-
глеждат обширни теми въз основа на извършените 
изследвания и натрупания опит на Сметната палата 
по въпроси, пряко свързани със сферата на ком-
петентност на ЕСП. Настоящият обзорен преглед 
разглежда „механизмите на ЕС за отчитане и одит“, 
а вторият обзорен преглед, който разглежда „рис-
ковете за общия бюджет на ЕС“, ще бъде публику-
ван през идните месеци.

II
В настоящия преглед се разглеждат механизмите 
за отчитане и одит на политиките, инструментите 
и структурите на Европейския съюз (ЕС) и съответ-
ните им публични финансови ресурси, както и свър-
заните с тях предизвикателства. За тази цел терми-
нът „отчитане“ се отнася главно до демократичния 
(особено парламентарния) надзор на политиките 
и действията на публичните органи, докато „одит 
в публичния сектор“ се отнася до финансовите 
одити и одитите на изпълнението на политиките 
и свързаните с тях публични средства и връзката 
им с процеса на отчитане.

III
Настоящият преглед има за цел да се повиши осве-
домеността и да се насърчи размисъла относно 
предизвикателствата пред механизмите за отчи-
тане и одит на ЕС. Следователно в този случай не 
се изразяват „препоръки от одита“, а вместо това 
прегледът насочва вниманието към въпросите, 
които трябва да бъдат разгледани от европейските 
създатели на политики, законодателите и одитор-
ската общност.

IV
Документът има четири свързани части: Част I 
описва връзките между отчитането и одита в пуб-
личния сектор. В нея се посочват шест ключови 
елемента за стабилна верига на отчитане и одит. 
Част II описва шест важни области, които са 
изправени пред предизвикателства за отчитането 
и одита в публичния сектор на равнището на ЕС. 
Част III разглежда механизмите за отчитане и одит, 
приложими за различните нови инструменти на 
ЕС и междуправителствени инструменти, които 
се развиха бързо в отговор на финансовата криза. 
Последната част съдържа заключенията от насто-
ящия преглед.

V
Шестте елемента за стабилна верига на отчи-
тане и одит са:

i) ясно определяне на ролите и отговорностите;

ii) увереност на ръководството относно пости-
гането на целите на политиките (финансово 
докладване и докладване на изпълнението);

iii) пълен демократичен надзор;

iv) съществуване на вериги за обратна връз-
ка, за да се даде възможност за корективни 
действия/подобрения;

v) силен мандат за независим външен одит за 
проверка на отчетите, съответствието и из-
пълнението; и

vi) прилагане на препоръките от одита и послед-
ващи действия във връзка с одита.

Тези елементи описват връзката между отчитането 
и ролята на одита в публичния сектор за подпома-
гането на този по-широк процес. Те могат да допри-
несат за наличието на „подробен план“ за тестване 
на нови механизми за отчитане и одит в бъдеще.

VI
Шестте важни области на равнището на ЕС, 
които са изправени пред предизвикателства за 
отчитането, са следните:

i) Координираните действия на ЕС и на 
държавите членки приемат формата на 
инструменти, които са част от правната рамка 
на ЕС или са основани на междуправителстве-
ни споразумения, или комбинация от двете. 
Такива структури възникват поради различни 
причини, но могат да са основавани на фраг-
ментирана система за парламентарен контрол 
и одит в публичния сектор.

ii) Средствата на ЕС се управляват в парт-
ньорство с други участници, като например 
международни организации, трети държави 
и частни партньори. Те не могат да са част 
от демократичния и одитен процес на ЕС по 
същия начин и в същата степен, както пре-
ките разходи от бюджета на ЕС. Собствените 
системи за отчитане и одит на партньорите 
трябва да бъдат достатъчни и надеждни, за да 
компенсират това.
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iii) Политиките се прилагат от подгрупа от дър-
жави — членки на ЕС (Европа „на различни 
скорости“). Еврозоната е пример за комплекс-
на структура на политиките и за механизми за 
управление, в които не участват всички държа-
ви — членки на ЕС.

iv) Институционалната структура на ЕС включ-
ва все по-голям брой органи. За отделни групи 
органи на ЕС се прилагат различни механизми 
за отчитане и одит в зависимост например от 
източниците на приходи. Различията в меха-
низмите за счетоводна отчетност, одит и осво-
бождаване от отговорност могат да доведат до 
непропорционални нива на контрол, пропуски 
и припокривания.

v) Финансовото управление и управлението 
на изпълнението на бюджета на ЕС под-
лежат на множество разпоредби за парла-
ментарен контрол и одит. Продължават да 
съществуват предизвикателства за рационали-
зиране на основните процеси на управление, 
отчитане и одит, осъществявани на равнището 
на държавите членки — както за приходите, 
така и по-специално за разходите при споде-
лено управление. Контролът на първо ниво 
в някои държави членки продължава да бъде 
слаб и въпреки скъпоструващите припо-
кривания на одити, грешките не се откриват 
и коригират.

vi) Постиженията, въздействието и резулта-
тите от политиките се основават на небю-
джетни инструменти. Бюджетът на ЕС е само 
един от компонентите на ресурсите, използ-
вани за постигане на резултати от политики-
те на ЕС (другите включват финансиране от 
националните бюджети на държавите членки 
и привличане на частно финансиране). Освен 
това, политиките биха могли също и да се 
основават единствено на правни и регулатор-
ни инструменти. Една всеобхватна система за 
одит и отчитане, насочена към резултатите, 
трябва да оценява всички тези компоненти на 
политиките заедно.

VII
Реакцията на ЕС на финансовата криза ускори 
създаването на нови инструменти на ЕС или меж-
дуправителствени инструменти със специфични 
механизми за отчитане и одит. Някои междупра-
вителствени инструменти се финансират пряко от 
държавите членки (ЕЦБ, ЕИБ, ЕМС, ЕНМ) и въпреки 
че са от по-малко значение от гледна точка на 
бюджета на ЕС, те се нуждаят от цялостен демо-
кратичен контрол и публичен одит на съответното 
равнище от гледна точка на взаимовръзката между 
тези инструменти и ролята и функциите на опреде-
лени институции и органи на ЕС, нивото на публич-
ните средства, управлявани от такива наднацио-
нални инструменти, и тяхната връзка с целите на ЕС 
и системните рискове.

VIII
Някои общи заключения за това как да се 
подоб ри отчитането и одита в публичния сектор на 
равнището на ЕС включват:

 — За координирани или междуправителствени 
инструменти между ЕС и държавите членки 
може да е необходима една система за кон-
трол, основана в по-голяма степен основана 
на сътрудничество (парламентарен контрол 
и одит в публичния сектор),.

 — Необходим е по-последователен и цялостен 
набор от механизми във всички европейски 
политики, инструменти и средства, управлява-
ни от институции и органи на ЕС. Парламенти-
те и одиторите в публичния сектор следва да 
могат да оценяват всички аспекти на доброто 
финансово управление, свързани с техните дей-
ности, и всички публични финанси и ресурси, 
които са под тяхна отговорност.

 — По-добрите системи за управление и контрол 
по отношение на дейностите и средствата на ЕС 
са предпоставка за прозрачност, добро управле-
ние и отчитане. Необходими са по-добро фор-
мулиране на целите, контрол на спазването на 
правилата, по-добро измерване на постиженията 
и резултатите, както и подобряване на съответ-
ните системи за вътрешен контрол и докладване, 
за да се подобри отчитането във връзка с бюдже-
та на ЕС. Този въпрос трябва да бъде разгледан от 
всички страни, участващи в управлението и кон-
трола на средствата на ЕС, по-специално от дър-
жавите членки във връзка с тяхната отговорност 
за разходването на средства от ЕС (особено на 
тези, които подлежат на споделено управление).



08Кратко изложение 

 — Необходим е фокус върху измерването на 
въздействието и резултатите от полити-
ките на ЕС в случаите, когато бюджетът на ЕС 
играе сравнително малка роля, но съществуват 
значителни регулаторни или законодателни 
разпоредби на равнището на ЕС. Отчитането за 
политиките на ЕС следователно изисква пар-
ламентите, както на равнището на ЕС, така и на 
национално равнище, да оказват цялостен кон-
трол на европейските инструменти. Това може 
да изисква ниво на засилено сътрудничество, 
което не е предвидено в съществуващата струк-
тура на ЕС за отчитане и одит и в междуправи-
телствените европейски инструменти.

 — Намаляването на скъпоструващите припо-
кривания на одити за политиките и средствата 
на ЕС изисква да бъдат проучени всички въз-
можности за избягване на скъпоструващите 
припокривания на обхвата на извършваните 
одити, предимно като се гарантира, че одитори-
те на всяко равнище могат да разчитат съответ-
но на работата на другите одитори. Органите на 
ЕСП и публичните одитни органи в държавите 
членки ще трябва да засилят сътрудничеството 
си за постигането на тази цел.

IX
Настоящият преглед очертава програма за потен-
циален диалог и по-нататъшно разработване на 
възможни решения в бъдеще.
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01 
Като независим външен одитор на Европейския съюз (ЕС), Европейската 
сметна палата (ЕСП) се стреми да допринася за прозрачността и отчитането 
на управлението на ЕС. Този ангажимент е в основата на извършваните от 
ЕСП редовни одити на приходите и разходите на ЕС. Периодът след финансо-
вата криза е подходящ момент да се направи преглед на съществуващите ме-
ханизми на ЕС за публично отчитане и одит с цел укрепването им в бъдеще.

Цел на обзорния преглед

02 
Обзорните прегледи са нов тип продукт на ЕСП. Те разглеждат широки теми 
въз основа на извършените от Сметната палата изследвания и натрупаните 
знания и опит.

03 
Това е един от първите два такива обзорни прегледа. Настоящият преглед 
разглежда системата на „механизмите на ЕС за отчитане и одит“, докато вто-
рият обзорен преглед разглежда „рисковете за финансовото управление на 
бюджета на ЕС“.

04 
Прегледите служат като важна основа за консултации и диалог със заинте-
ресованите страни на ЕСП и за бъдещата одитна дейност на ЕСП. Те дават 
възможност на Сметната палата да представи становища по въпроси, които 
не е задължително да се поддават на одит сами по себе си, но въпреки това 
са важни за публичното отчитане и одитната мисия на ЕСП.

05 
Като оценява действащите механизми за публично отчитане и одит на ЕС 
и идентифицира съответните предизвикателства, този преглед цели да 
насърчи по-нататъшния размисъл и дебат по една тема, която е от реално 
значение за демократичната легитимност на институционалната система 
на ЕС. Следователно в този случай не се изготвят конкретни „препоръки от 
одита“, а вниманието се насочва към много въпроси, които следва да бъдат 
повдигнати и разгледани от европейските създатели на политики, законода-
телите и одиторската общност.
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Структура на настоящия доклад

06 
Настоящият доклад се състои от четири части:

 ο Част I описва съществените особености на рамката за отчитане, ролята 
на одита в публичния сектор за подобряване на отчитането и съществу-
ващите понастоящем механизми за отчитане и одит на равнището на ЕС.

 ο Част II се отнася до обществения дебат относно засилването на отчи-
тането на равнището на ЕС и очертава основните предизвикателства за 
публичното отчитане и одита, установени от Европейската сметна палата. 
Те включват отчитането и одита на: междуправителствените действия 
на държавите — членки на ЕС, постигнатите въздействия и резултати от 
политиките на ЕС, сътрудничеството с външни партньори, привличането 
на частно финансиране за допълване на публичните инвестиции, новите 
субекти или отговорности на ЕС.

 ο Част III описва срещнатите предизвикателства в резултат на финансовата 
криза и реакцията на ЕС досега, по-специално по отношение на: осигуря-
ването на финансова стабилност, засилването на надзора на финансовия 
сектор и засилването на фискалния и икономическия надзор.

 ο Част IV представя резюме на предизвикателствата и необходимите раз-
мишления относно бъдещето.
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Публично отчитане

07 
В един общ модел (вж. фигура 1) отчитането се описва като взаимоотно-
шението между „участници“ и „форум“, при което участниците информират 
форума за своето поведение и постигнатите резултати. Освен това форумът 
има правомощието да преценява участниците и да изисква от тях при необ-
ходимост да предприемат корективни действия.

Отчитането като социално взаимоотношение: ключови измерения

Ф
иг

ур
а 

1

Участник Форум

Информиране
за поведението Обсъждане Преценяване

Последствия
Неформални

Формални

© Проф. Mark A.P. Bovens (Вж. фигура 1, ‚Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework‘ [Анализ и  
оценяване на отчитането: концептуална рамка], European Law Journal, том 13, № 4, юли 2007 г., стр. 454)

08 
Този модел помага да се направи оценка на някои важни предизвикателства 
по отношение на рамките за отчитане като цяло:

 — Участниците в публичните институции могат да бъдат изправени пред 
проблема да се справят с многото пластове и измерения на управление-
то, свързани с наличието на множество форуми за контрол на действия-
та — „много очи“, които отговарят за надзора.

 — Парламентите и другите органи, отговорни за контрола на публичните 
органи, са изправени пред предизвикателството, свързано с наличието 
на многостранни или многопластови изпълнителни структури, което 
затруднява определянето на това кой трябва да носи отговорност. Това 
често се нарича проблем на „многото ръце“.

 — Друго ново предизвикателство е свързано с това какво трябва да се 
отчита. Парламентите могат да бъдат изправени пред избора да поставят 
акцент върху контрола на вложените средства — особено финансови 
средства — или да се съсредоточат върху въздействията и резултатите.

 — На последно място, предизвикателството да се осигури отчитане се 
простира извън законоустановения и парламентарния контрол. Публич-
ните структури са изправени пред предизвикателството да управляват 
взаимоотношенията си с обществеността като цяло, както и със своите 
служители, основни клиенти и други заинтересовани страни.
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1  МСВОИ 12: Важността 
и ползите от върховните 
одитни институции, 
насочени към подобряване 
на живота на гражданите; 
Международна организация 
на върховните одитни 
институции (INTOSAI); март 
2013 г.; Преамбюл, точка 2.

2  МСВОИ 1: Декларация от 
Лима.

3  МСВОИ 12: Важността 
и ползите от върховните 
одитни институции, 
насочени към подобряване 
на живота на гражданите; 
Преамбюл, точка 1; приет 
от ХХІ Международен 
конгрес на Международната 
организация на върховните 
одитни институции (INTOSAI) 
през 2013 г.

09 
Тези въпроси и свързаните с тях проблеми са още по-сложни на равнището 
на ЕС. Както е показано в части II и III по-долу, в институционално сложните 
системи на ЕС предизвикателствата възникват там, където липсва яснота на 
ролите, съществуват припокриващи се функции или пропуски по отношение 
на надзора и контрола.

10 
В преамбюла на наскоро приетия Международен стандарт за върховните 
одитни институции (МСВОИ) № 12 отчитането е описано по следния начин: 
„В една демокрация се създават структури и избраните представители се оп-
равомощават да изпълнят волята на народа и да действат от негово име чрез 
законодателни и изпълнителни органи. Рискът, който трябва да бъде взет 
предвид по отношение на институциите от публичния сектор в условията на 
демокрация, е че правомощията и ресурсите могат да се управляват непра-
вилно или с тях да се злоупотребява, което води до „ерозия“ на доверието 
и може да подкопае същността на демократичната система. Поради това 
е от решаващо значение гражданите на дадена държава да могат да държат 
своите представители отговорни. Демократично избраните представители 
могат да бъдат държани отговорни само ако те на свой ред могат да държат 
отговорни онези, които изпълняват техните решения“1.

Принос на одита в публичния сектор към 
отчитането

11 
Публичните одитни институции са важен компонент на отчитането. Тяхната 
основна цел е да осигурят независим, ефективен и надежден контрол на 
използването на публични ресурси2.

12 
МСВОИ 12 обяснява ролята на публичния одит от гледна точка на отчитане-
то по следния начин: одитът в публичния сектор, извършван от върховните 
одитни институции (ВОИ), е важен фактор за подобряване на живота на 
гражданите. Одитът от ВОИ на правителствени структури и структури от пуб-
личния сектор има положително въздействие върху общественото доверие, 
защото насочва мисълта на пазителите на публичните ресурси върху това 
колко добре те използват тези ресурси. Подобна осведоменост подкрепя 
желаните ползи и е в основата на механизмите за отчитане, което от своя 
страна води до по-добри решения. След като резултатите от извършения 
от ВОИ одит са оповестени публично, гражданите могат да търсят отговор-
ност от пазителите на публичните ресурси. По този начин ВОИ насърчават 
ефикасността, отчитането, ефективността и прозрачността на публичната 
администрация. Поради това наличието на независима, ефективна и надежд-
на върховна одитна институция е съществен компонент в една демократич-
на система, където отчитането, прозрачността и почтеността са абсолютно 
необходими съставни части на стабилната демокрация“3.
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13 
Многопластовата структура на управление на ЕС изисква сътрудничество 
и координация между ЕС и държавите членки, както и между следващите 
равнища на управление в рамките на държавите членки. Тя също така изис-
ква пропорционално сътрудничество и координация между парламентите 
и публичните одитори на всички равнища. Такова сътрудничество следва да 
води до пълен контрол на публичните финансови ресурси, включително до 
гаранции за точността на финансовите отчети, оценката на съответствието 
на операциите с приложимите правила и оценката на изпълнението на по-
стигнатите резултати (икономичност, ефикасност и ефективност).

14 
ЕСП установи шест ключови елемента на публичното отчитане и одит 
(вж. таблица 1). Всеки от тези елементи представлява брънка в една вери-
га — като слабостта в която и да било точка заплашва да подкопае цялостна-
та ефективност.

Шест ключови елемента на публичното отчитане и одит

Та
бл

иц
а 

1

1. Роли и отговорности →
Ролите и отговорностите, възложени на всички органи 
на ЕС и други органи, участващи в прилагането на 
политиките и управлението на средствата.

2. Информиране и докладване →
Изисквания за управителите на публични органи да 
осигуряват достатъчна, уместна, точна и навременна 
информация и да докладват за изпълнението и резул-
татите за целите на отчитането. 

3. Демократичен контрол 
и одит   

→
Механизми и възможности за демократичен надзор 
и контрол на управителите на публични органи от 
страна на парламентите. 

4. Последици и обратна връзка → 
Механизми за гарантиране, че резултатите от 
публичния надзор и контрол се вземат под внимание 
при законодателните процедури и процедурите за 
определяне на бюджета.

5. Мандат за одит в публичния 
сектор

→ 

Назначаване на независими външни одитори 
с правомощия за извършване на широк кръг от 
публични одити (финансови одити, както и одити на 
съответствието и на изпълнението), право на достъп 
до необходимата информация, както и изисквания за 
докладване на парламентите и обществеността.

6. Докладване и последващи 
действия във връзка с одита

→ Разпоредби за проследяване и докладване на резул-
татите от публичния одит.

Източник: ЕСП.
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Отчитане и одит по отношение на бюджета на ЕС

15 
Рамката за отчитане за управлението и финансовия контрол на ЕС включва 
три ключови функции: Европейският парламент и Съветът, които осигуряват 
демократичен надзор, Комисията и другите органи на ЕС, които осъществя-
ват изпълнителни функции, и Европейската сметна палата като одитор на ЕС 
(вж. фигура 2).

Рамка за отчитане за управленския и финансов контрол на ЕС

Ф
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2
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 на

 од
ит

Договорите възлагат

отговорност за изпълнението

на бюджета на ЕС

Докладване във връзка

с отчитането: прозрачност

Европейска
сметна палата Одит Европейска комисия

и администрация на ДЧ

Европейски парламент
и Съвет (ДЧ)

Източник: ЕСП.
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16 
Независимият външен контрол от страна на ЕСП дава увереност относно:

 — надеждността на отчетите на ЕС;

 — законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите прихо-
ди и разходи за бюджета на ЕС;

 — доброто финансово управление на средствата от ЕС по отношение на 
икономичността, ефикасността и ефективността.

17 
Одитът на Сметната палата е една част от по-дълга верига от механизми 
за финансово отчитане в областта на споделеното управление. Одитите на 
равнището на ЕС проверяват счетоводната отчетност на Комисията пред 
Европейския парламент. Комисията от своя страна разчита на система от 
изявления на ръководството и одитни констатации на равнището на държа-
вите членки. Използването на средства на ЕС от страна на държавите членки 
подлежи на контрол и от съответните им парламенти.

18 
Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда 
специален механизъм за отчитане по отношение на бюджета на ЕС, който 
е известен като „процедура по освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета“. Тази процедура включва четири основни инсти-
туции на ЕС: Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕСП (вж. фигура 3).

Ф
иг

ур
а 

3 Процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на ЕС

Европейска комисия Европейска сметна Съвет на ЕС Европейски парламент

дава отчет извършва одит съветва
освобождава от 

отговорност
и препоръчва 

Член 319 от ДФЕС :

„Европейският 
парламент, [по препоръка 

…] освобождава от 
отговорност Комисията за 

изпълнението на бюджета“

Член 319 от ДФЕС :

„ Европейският 
парламент, по препоръка 

на Съвета…“

Член 18 от ДФЕС : Член 287 от ДФЕС :

„Сметната палата 
проверява отчетите 
за всички приходи 

и разходи на 
Съюза…“

„Комисията представя 
ежегодно на Европейския 

парламент и на Съвета 
отчетите от предходната 

бюджетна година…“

Източник: ЕСП.
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Отчитане на ЕС извън бюджета на ЕС — контрол над 
структурите, инструментите, мерките на полити-
ките, изпълнението и резултатите

19 
Отговорността не се ограничава до представянето на отчет за използването 
на парите на данъкоплатците чрез общия бюджет на ЕС, но също така включ-
ва и представянето на отчет за:

 — взетите решения относно политиките и поставените цели;

 — резултатите и постиженията на политиките на ЕС;

 — използването на средства от частни или международни източници, моби-
лизирани за изпълнение на политиките на ЕС, както и съответствието на 
тези проекти със стратегиите на ЕС; и

 — ефективността на реакциите на ЕС на системните рискове за финансови-
те интереси на Съюза и неговите държави членки.

20 
Съществуват редица канали, чрез които може да се постигне отчитане в ши-
рокия смисъл. Един такъв канал е демократичното отчитане — отчитането 
на Комисията на ЕС пред Съвета (който се състои от представители на дър-
жавите членки на министерско равнище, отговорни пред своите национални 
парламенти) и Европейския парламент. Друг канал е отчитането пред граж-
даните на ЕС. За изборните органи това означава да приемат присъдата на 
гласоподавателите, изразена чрез подадения при избори глас и чрез различ-
ните други начини за демократично участие в обществени решения. Но не 
всички публични органи се избират, а дори и тези, които се избират, продъл-
жават да имат задължение да се отчитат в периодите между изборите. Трета 
форма на отчитане е зачитането на принципа на правовата държава — прав-
на отчетност, която се установява от съдилищата. Четвърта форма на отчи-
тане е административната и финансовата отчетност, върху която основно са 
съсредоточени одиторите в публичния сектор, включително ЕСП.

21 
Политическите и изпълнителните органи на ЕС имат отговорността за по-
литическо отчитане за поставените цели и взетите решения относно поли-
тиките. Като цяло, публичните одитори, включително ЕСП, се въздържат да 
поставят под въпрос основателността на целите на политиките, определени 
чрез политическия процес на ЕС. Те обикновено се разглеждат от ЕСП само 
в ограничена степен, когато една от другите институции, участващи в зако-
нодателния процес на ЕС, официално поиска нейното становище.
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22 
Една от задачите на одита в публичния сектор е да се разгледат въздействия-
та на политиките така, както те са приложени, и да се провери дали въздейст-
вията имат връзка със заявените намерения на политиките. Оценяването на 
ефективността обаче често е трудно, като трудността може да се увеличи 
допълнително, ако заявените цели са неясни или евентуално не са съгласу-
вани с действителните политически намерения.

23 
Поради това е трудно да се направи точно разграничение между прилага-
нето на политиките, което е легитимна задача на одитите на изпълнението, 
и основателността на политиката, която по принцип следва да бъде оставена 
извън обхвата на одита. Много е трудно да се оцени ефективността на по-
литиките от гледна точка на резултатите, без да се вземе предвид степента, 
в която слабите резултати от дадена политика са повлияни от разработване-
то на политиката. Редица препоръки в тази връзка могат да бъдат намерени 
в специалните доклади на ЕСП.

24 
Очертаните по-горе проблеми са разгледани по-подробно в следващите 
части от настоящия преглед. Намерението е да се наблегне на въпросите, 
свързани с механизмите на ЕС за отчитане и одит.
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Призив за подобряване на отчитането на ЕС

25 
След няколко години на финансова криза, репутацията на някои правител-
ства и институции беше сериозно накърнена. Качеството на управление 
на силно взаимосвързаните икономики на ЕС и съответната роля на някои 
институции на ЕС бяха поставени под въпрос, като в някои случаи тази роля 
беше разширена. Общественото доверие и вяра в институциите и политики-
те на ЕС през този период намаляват — през есента на 2007 г. 48 % от граж-
даните са имали доверие в ЕС4. Пет години по-късно, през пролетта на 2012 г., 
нивото на доверие е спаднало на 31 %5.

26 
Европейската сметна палата и ВОИ на държавите членки подчертаха значе-
нието на прилагането на принципите на прозрачност и отчитане по съгла-
суван и последователен начин за всички публични средства, използвани 
в отговор на кризата6.

27 
Този призив беше отправен и от председателите на Европейския съвет, Ко-
мисията, Eврогрупата и Европейската централна банка в заключенията на Ев-
ропейския съвет от декември 2012 г., в които те очертаха визията за истински 
икономически и паричен съюз, основаващ се на четири градивни елемента. 
Първите три градивни елемента се отнасят до разработването на финансови, 
фискални и икономически рамки на ЕС, докато четвъртият изрично признава 
необходимостта да се осигури демократична легитимност и отчитане. Досега 
компонентите на четвъртия градивен елемент са били разглеждани отделно 
за всеки случай на различните предложения за инструменти на политиките.

Част II — Предизвикателства, 
свързани с отчитането 
и одита на ЕС

4  Вж. Стандартен 
Евробарометър, издания 
пролет 2007 г., пролет 
2012 г.; Генерална дирекция 
„Комуникации“ на 
Европейската комисия; 
(връзка: http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/eb/
eb77/eb77_publ_en.pdf).

5 60 % от респондентите 
в проучването на 
Евробарометър (пролет 
2012 г.) са заявили, че 
нямат доверие в ЕС (в 
сравнение с 31 %, които са 
имали доверие в ЕС). Леко 
подобрение е отбелязано 
в проучването от есента на 
2012 г. (57 % на недоверие 
спрямо 33 % на доверие), 
но въпреки това в 20 от 
27-те държави — членки 
на ЕС, по-голямата част 
от гражданите все още са 
нямали доверие в ЕС.

6  Вж. Изявлението от 2013 г. 
на Контактния комитет 
на Върховните одитни 
институции (ВОИ) на ЕС, 
озаглавено „Съществуването 
на подходящи 
механизми за одит 
и управленска отговорност 
в Икономическия и паричен 
съюз и в областта на 
икономическото управление 
на ЕС е от важно значение“; 
(www.contactcommittee.eu).
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Основни предизвикателства за отчитането и одита 
на ЕС

28 
При обсъждането на призива за подобряване на отчитането Европей-
ската сметна палата е установила редица конкретни предизвикателства 
(вж. таблица 2).

Шест области, които са изправени пред предизвикателства за отчитането 
и одита

Та
бл

иц
а 

2

Области Естество на предизвикателството Точки

1. Координирани действия на 
ЕС и държавите членки

→
Осигуряване на координиран публичен контрол и одит 
на равнището на ЕС и на национално равнище за 
координирани действия

30–42

2. Средства, управлявани 
в партньорство с други 

→

Отчитане за средствата, управлявани в партньорство 
с други (външни или частни партньори). Посрещане 
на нуждите от прозрачност и отчитане както на 
публичните, така и на другите заинтересовани страни, 
участващи в партньорствата

43–65

3.
ЕС „на различни скорости“/
различна структура на 
политиката   

→
Осигуряване на демократичен контрол и цялостен 
одит в публичния сектор за подгрупи от държави 
членки и трети държави, участващи в различни 
области или инструменти на политиката 

66–76

4. Структура на ЕС (институции 
и органи)

→ Осигуряване на ефикасен и ефективен надзор и одит 
на съвкупността от институции и органи на ЕС 77–114

5.
Финансово управле-
ние и управление на 
изпълнението

→ 
Подобряване на отчитането за общото качество на 
финансовото управление и управлението на изпълне-
нието на ЕС

115–139

6. Въздействия и резултати от 
политиките

→ Мониторинг и оценка на въздействията и резултатите 
от политиката на ЕС 140–149

Източник: ЕСП.

29 
Съдържащите се в част II по-долу раздели разглеждат тези области 
подробно.
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1. Координирани действия от страна на ЕС и държа-
вите членки

30 
В повечето области на политиката, обхванати от Договорите за ЕС, компе-
тентностите се споделят между ЕС и неговите държави членки. Например, 
различните политики на ЕС зависят до голяма степен от бюджетните ресур-
си на държавите членки (бюджетът на ЕС представлява по-малко от 1 % от 
БВП в сравнение с 49 % от БВП на ЕС, изразходвани от правителствата през 
2013 г.7). Постигането на общите цели на Договора чрез стратегии и целеви 
нива (например целевите нива на стратегията „Европа 2020“) зависи главно 
от действията на държавите членки, финансирани от техните национални 
бюджети. Новите механизми за фискална и икономическа координация на 
ЕС обхващат съвкупността от публичните разходи в ЕС, но всички действия 
в тази област са част от сложна система на сътрудничество. В такива случаи 
се изискват координирани действия от страна на ЕС с цел да се постигнат 
общите цели.

31 
Това създава паралелни линии на отчитане. Комисията се отчита пред Евро-
пейския парламент и пред Съвета за координираните мерки, които са под 
нейна отговорност и които могат да бъдат одитирани от ЕСП8. Национални-
те органи отговарят пред техните парламенти за действията, предприети 
съгласно националното право, и за използването на националните бюджети 
и могат да бъдат одитирани от техните върховни одитни институции.

32 
Съществуващото предизвикателство е свързано с това, че отчитането за 
повечето координирани действия продължава да бъде фрагментирано. Отго-
ворностите са разпръснати между съответните парламенти и одитни органи 
на държавите членки. Освен това, когато действията по политиките имат за 
цел справяне със системния риск на наднационално равнище, но полити-
ческата намеса се извършва чрез осъществявана от ЕС координация между 
държавите членки, ЕС е изправен пред предизвикателството да координира 
извършвания одит и парламентарен контрол.

33 
Представянето на общ преглед на публичните финанси и политики, коор-
динирани между държавите членки и ЕС, изисква също така координация 
и сътрудничество между всички върховни одитни институции и парламенти. 
Необходимата координация значително надхвърля това, което е необходимо 
за одита на бюджета на ЕС.

7  Данни на Евростат за 
общия размер на общите 
правителствени разходи 
като процент от БВП (http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/
tgm/table.do?tab=table&init=
1&plugin=1&language=en&pc
ode=tec00023)

8  Независимо дали Комисията 
изразходва средствата 
непряко, чрез държавите 
членки, или пряко, тези 
разходи подлежат на одит от 
Европейската сметна палата.
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Координация на стратегията „Европа 2020“

34 
Много примери за координирани действия могат да бъдат намерени в стра-
тегията „Европа 2020“. Както отбелязва Комисията, успехът на стратегията 
„Европа 2020“ зависи в решаваща степен от способността на държавите — 
членки на ЕС, да продължат да изпълняват своята роля в осъществяването на 
необходимите реформи на национално равнище, които се изискват, за да се 
даде тласък на растежа в рамките на седемте водещи инициативи9.

35 
Рамката за управление за стратегията „Европа 2020“10 предвижда, че:

 — политическото ръководство е отговорност на Европейския съвет;

 — Комисията предлага стратегията, извършва мониторинг на изпълнението 
и докладва за напредъка;

 — от държавите членки се изисква всяка година да изготвят два доклада, 
в които да обясняват своите действия за постигането на националните 
цели на стратегията „Европа 2020“. И двата доклада следва да бъдат на-
пълно интегрирани в рамките на националната бюджетна процедура и на 
Европейския семестър, който беше въведен, за да се подобри координа-
цията на политиките в рамките на целия ЕС.

36 
Механизмите за управление изискват от Европейския парламент да участва 
в диалога, който води до вземане на окончателни решения от Съвета, и да 
насърчава обсъжданията в рамките на и между националните парламенти. 
Стратегията обаче не предвижда изрично всеки парламент да упражнява 
надзор върху нейното изпълнение или резултати, нито пък предвижда ко-
ординиран одит в публичния сектор между съответните равнища на ЕС и на 
държавите членки.

Фискална и икономическа координация в рамките на 
Европейския семестър

37 
Европейският семестър има за цел да се рационализират националните и ев-
ропейските процеси, свързани с икономическата и фискалната координация, 
и определя стриктен годишен график за събиране, анализиране и оценяване 
на широк набор от икономически показатели. В точки 174—176 и фигура 7 
в част III по-долу са дадени допълнителни подробности относно последици-
те от тази засилена роля за координацията на ЕС.

9  COM(2010) 2020 окончателен 
от 3 март 2010 г. 
„Европа 2020 — Стратегия 
за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж“, 
Кратко изложение, стр. 5—6, 
точки 2 и 7.

10  COM(2010) 2020 окончателен, 
Кратко изложение, стр. 28, 
раздел 5.2.
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38 
Ефективността на рамката за надзор е свързана с резултатите на различните 
участници в процеса: Съветът отговаря за решенията, свързани с икономи-
ческата координация и икономическото управление, а Комисията отгова-
ря за функциите за координация и надзор. Освен това всички регламенти 
предвиждат информацията да бъде предоставяна на Европейския парламент 
с цел провеждане на диалог относно различните констатации и препоръки.

Междуправителствени инструменти

39 
По същия начин някои мерки в отговор на икономическата и финансовата 
криза също изискват координирани действия от страна на държавите член-
ки, които се регулират от междуправителствени споразумения или договори. 
Част III от настоящия доклад предоставя по-пълен анализ на последиците 
за публичното отчитане и одита на мерките, предприети от ЕС в отговор на 
икономическата и финансовата криза.

40 
В своя „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен 
съюз“11 от 2012 г. Комисията определя демократичната легитимност като 
край ъгълен камък за един реален икономически и паричен съюз (ИПС), кое-
то отразява два основни принципа:

 — Първо, отчитането следва да се осигури на равнището, на което се 
взема съответното изпълнително решение, като същевременно се 
отдава дължимото внимание на равнището, на което решението оказва 
въздействие;

 — На второ място, при разработването на ИПС и интеграцията в ЕС като 
цяло степента на демократична легитимност винаги трябва да бъде про-
порционална на степента на прехвърляне на суверенитет от държавите 
членки към равнището на ЕС.

41 
По отношение на втория принцип, в зависимост от обстоятелствата трябва 
да се направи политически и правен избор дали да се използват между-
правителствени механизми извън обхвата на съществуващите механизми за 
отчитане на ЕС или не. Разширеното използване на тази опция обаче би мог-
ло да доведе до проблеми, свързани с отчитането и управлението, на които 
рано или късно ще трябва да се обърне внимание.

42 
Комисията препоръчва бъдещите инструменти за управление на ИПС да 
бъдат разработени като част от правната и институционалната рамка на 
ЕС, която предвижда, наред с другото, надзор и контрол от Европейския 
парламент.

11  COM(2012) 777 final/2 от 
30 ноември 2012 г.
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2. Средства, управлявани в партньорство с други

43 
В различните области на политиката постигането на целите на ЕС изисква от 
институциите на ЕС да работят заедно с други участници: или чрез външни 
партньорства (например с трети държави или международни организации), 
или чрез партньорства с частния сектор. В такива случаи отчитането се осно-
вава на външен одит, на управленската структура на партньорските органи, 
както и на механизмите на ЕС за отчитане и одит.

44 
За да се избегнат припокривания и пропуски, партньорите следва да могат 
да разчитат на система за единен одит. Това изисква системите за докладва-
не и одит да са достатъчни и надеждни, което би могло да се постигне чрез 
по-голяма подкрепа и проверка на собствените системи за вътрешен и вън-
шен одит на партньорите. Следващите раздели дават примери за това къде 
се срещат подобни предизвикателства.

Външни партньорства

45 
ЕС например има редица партньорства с органи на държави, които не са 
членки на ЕС, и/или с международни организации (като ООН или Световната 
банка). Често такъв е случаят, когато ЕС и неговите държави членки трябва да 
помогнат за разрешаването на глобални предизвикателства, като например 
постигането на формулираните от ООН цели на хилядолетието за развитие, 
действията във връзка с изменението на климата или борбата срещу раз-
пространението на оръжия за масово унищожение. Партньорствата пред-
полагат или предоставянето на финансиране от ЕС, или съвместни действия 
с участието на органи на ЕС.



24Част II — Предизвикателства, свързани с отчитането 
и одита на ЕС 

46 
Комисията признава, че гарантирането на прозрачност и отчитане по отно-
шение на действията, осъществявани с партньори, може да бъде особено 
предизвикателство12. При извършваните от ЕСП одити на изпълнението, 
свързани с подпомагане от ЕС, осъществявано чрез организациите на ООН, 
също бяха установени редица предизвикателства (вж. каре 1).

47 
Ако ЕС реши да работи с партньори и да разчита на техните системи за 
контрол и докладване, той трябва да насърчава и гарантира високо ниво на 
прозрачност и отчитане.

48 
Бюджетната подкрепа се използва от страна на ЕС за предоставяне на 
помощ на над 70 държави чрез прехвърляне на средства, които да бъдат 
програмирани и управлявани от националните системи за управление на 
публични финанси. При предоставянето на бюджетна подкрепа Комисията 
трябва да се съобразява със специфичните условия и да покаже, че общите 
условия за допустимост са изпълнени от държавите бенефициенти.

49 
Чрез действия, финансирани от множество донори и координирани 
от ООН или Световната банка, се управляват средства от донори, които са 
обединени и не са заделени за специални цели. При такива обстоятелства 
Комисията разчита на системите за финансов контрол на ООН13.

Ка
ре

 1 Слаб мониторинг на осъществяваното от ООН изпълнение и постигане на 
резултатите

В специален доклад № 15/2009 г. Сметната палата посочи, че:

 ο Въпреки че Комисията проверява системите за финансово управление на своите партньори от ООН 
(чрез четиристълбов анализ), тя разчита на докладите на ООН за потвърждаване на практическото 
функциониране на системите за контрол и на постигането на резултатите. По време на одита Комиси-
ята все още не беше успяла да получи адекватна информация от ООН в тази връзка (Кратко изложе-
ние, точка IV).

 ο Комитетът на външните одитори на ООН не предостави на Комисията задоволителни доказателства, 
че процедурите за финансов контрол работят на практика, а Сметната палата се сблъска с предизви-
кателства в хода на одита на използването на средства на ЕС, привлечени чрез ООН (Кратко изложе-
ние, точка V).

12  Например, SEC(2010) 409 
окончателен от 
1 април 2010 г. „Иновативно 
финансиране на световно 
равнище“, стр. 14, раздел 2.5, 
в контекста на иновативното 
финансово сътрудничество, 
и COM(2011) 218 окончателен 
от 19 април 2011 г. 
„Повишаване на отчетността 
на ЕС по отношение на 
финансирането за развитие 
по пътя към партньорската 
проверка на официалната 
помощ за развитие на ЕС“, 
стр. 7, параграф 1 в контекста 
на финансирането във 
връзка с изменението на 
климата.

13  Плащанията към 
международни организации 
от общия бюджет, 
извършени през 2012 г., са 
възлизали на 1,4 млрд. евро, 
като повече от половината 
са били направени чрез 
проекти с множество 
донори. Годишен доклад на 
Сметната палата за 2012 г., 
точка 7.6, бележка под 
линия 3.
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50 
В годишния си доклад за 2012 г. Сметната палата установи съществуването на 
предизвикателства в две определени области: бюджетна подкрепа и проекти 
с множество донори.

 — По отношение на бюджетната подкрепа, одитът на редовността от 
страна на ЕСП не може да бъде извършен отвъд етапа, на който помощта 
се изплаща на държавата партньор. Отчитането по отношение на тези 
средства от този момент нататък се основава на механизмите за отчитане 
и одит на държавата получател14.

 — По отношение на разходите на ЕС в рамките на бюджетната подкрепа, 
действията с множество донори и другите подобни инструменти за съ-
трудничество, сложната система от правила и процедури (включително 
и тези за тръжните процедури и процедурите за възлагане на договори) 
означава, че рисковете за редовността са високи. Естеството на тези ин-
струменти и условията за плащане обаче ограничават степента, до която 
операциите са податливи на грешки, както е определено от ЕСП в контек-
ста на одита на редовността15.

Привличане на финансиране от частния сектор

51 
Редица дейности на ЕС включват частно финансиране, било то пряко или 
косвено. Това включва и дейностите на органите на ЕС, например на Евро-
пейската инвестиционна банка, по получаване и отпускане на заеми, както 
и използването на бюджета на ЕС за привличане на инвестиции от частния 
сектор. Вероятно е привличането на частно финансиране със средства от 
ЕС да нарасне. В стратегията „Европа 2020“ се подчертава, че инвестирането 
в растежа ще изисква мобилизирането на частно финансиране, както и че 
„Европа трябва да направи всичко възможно за мобилизиране на своите 
финансови средства, следване на нови пътища в съчетаването на частни 
и обществени финанси и в създаването на иновативни инструменти за 
финансиране на необходимите инвестиции“16. Многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. също поставя значителен акцент върху 
ролята на частния сектор в привличането на инвестиции и ролята на финан-
совите инструменти в засилването на потенциалното въздействие от бюдже-
та на ЕС17.

52 
Съгласно новия Финансов регламент18 ЕС може да си сътрудничи с частния 
сектор в рамките на публично-частни партньорства с цел осигуряване на 
алтернативна финансова подкрепа за дейностите на ЕС и реализиране или 
изпълнение на проекти на ЕС. Между предизвикателствата, пред които са 
изправени тези инструменти, е необходимостта от наличие на адекватно 
ниво на прозрачност и отчитане по отношение на публичните средства. 
Освен това е необходимо и измерване на изпълнението на тези инструменти 
спрямо планираните цели на финансираните дейности.

14  Годишен доклад на 
Сметната палата за 2012 г., 
точки 7.6—7.8.

15  Годишен доклад на 
Сметната палата за 2012 г., 
точки 7.5—7.6.

16  COM(2010) 2020 окончателен, 
стр. 20.

17  COM(2011) 500 окончателен 
от 28 юни 2011 г „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“ — 
част I“, стр. 9.

18  Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, 
приложими за общия 
бюджет на Съюза и за отмяна 
на Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета 
(ОB L 298, 26.10.2012 г., стр. 1) 
и Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията от 
29 октомври 2012 г. относно 
правилата за прилагане 
на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета 
относно финансовите 
правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза (OB 
L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
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53 
Средствата на ЕС, използвани във финансови инструменти и публично-част-
ни партньорства, се одитират от ЕСП и се контролират от Парламента в рам-
ките на общата процедура по освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета. Въпреки това, тези инструменти по своята същ-
ност носят със себе си предизвикателства, свързани с управлението, одита 
и парламентарния контрол, както е очертано в разделите по-долу.

54 
Финансовите инструменти (ФИ) могат да бъдат под формата на собствен 
капитал/рисков капитал или дългови инструменти (като например заеми, 
гаранции или поделяне на риска с финансови институции, за да се стимулира 
потенциалното въздействие на финансирането от ЕС) с цел да се преодолее 
неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации 
и да се постигне ефект на лоста на финансирането от ЕС. ФИ могат да бъдат 
изпълнявани чрез централно управление (пряко или непряко управление) 
и чрез споделено управление с държавите членки (обикновено са наричани 
„инструменти за финансов инженеринг“ (ИФИ).

55 
За финансови инструменти, изпълнявани чрез непряко управление19, Коми-
сията е отговорна за определяне на целите на политиките и стратегическите 
насоки на централно управляваните средства. Тя също така участва в упра-
вленските структури на такива инструменти и носи цялостната отговорност 
за използването на средствата от ЕС.

56 
Комисията е установила редица недостатъци в механизмите за отчитане 
и одит, свързани с финансови инструменти в рамките на предишната МФР 
за периода 2007—2013 г.20 ЕСП също така е идентифицирала редица предиз-
викателства, по-специално по отношение на инструментите за финансов 
инженеринг, изпълнявани чрез споделено управление с държавите членки 
(вж. каре 2).

57 
Новоприетите правила за финансовите инструменти21, приложими съглас-
но настоящата МФР, имат за цел да се осигури съгласуваност на правилата, 
практиките за управление и изискванията за контрол и докладване при 
всички финансови инструменти. Освен това Комисията докладва ежегодно 
на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на всички 
финансови инструменти22.

19  В съответствие с член 58, 
параграф 1, буква в) 
и член 139, параграф 4 от 
Финансовия регламент, 
приложим за общия бюджет 
на Съюза, Европейската 
комисия може да 
възложи изпълнението на 
финансови инструменти 
на: „ii) международни 
организации и агенциите 
им; iii) ЕИБ и Европейския 
инвестиционен фонд; 
v) публичноправни 
органи; vi) частноправни 
органи със задължение 
за обществена услуга, 
доколкото тези органи 
предоставят подходящи 
финансови гаранции“. 
Тези структури „може 
допълнително да възложат, 
на своя отговорност, част от 
изпълнението на финансови 
посредници“.

20  Европейска комисия (2011 г.), 
Рамка за следващото 
поколение иновативни 
финансови инструменти — 
платформи за капиталови 
и дългови инструменти 
на ЕС, COM(2011) 662 
окончателен.

21  Дял VIII, членове 139 и 140 
от Финансовия регламент 
(Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012).

22  Член 140, параграф 8 от 
Финансовия регламент.



27Част II — Предизвикателства, свързани с отчитането 
и одита на ЕС

Ка
ре

 2 Примери за недостатъци в настоящата верига на отчитане и одит за инстру-
ментите за финансов инженеринг

ЕСП установи следните основни слабости23:

 ο недостатъчни разпоредби относно начините за привличане на средства и револвиращия характер на 
фондовете;

 ο възможността за заделяне на прекалено много средства за такива инструменти;

 ο възможността за необосновано преференциално третиране на частния сектор; и

 ο неясни условия за допустимост за оборотния капитал.

Тези инструменти създават рискове и проблеми, например при осчетоводяването на използването на 
средствата на ЕС, надзора върху тях, отговорността за финансовите инструменти и капацитета на Коми-
сията да ги управлява.

ЕСП също така установи слабости в регулаторната рамка.

23  Становище № 7/2011.

58 
За да се съобрази с изискванията на новия Финансов регламент, Комисията 
е пристъпила към подписването на рамкови финансови и административни 
споразумения (РФАС) с ЕИБ и ЕИФ, в които се определят изискванията за опе-
ративно и финансово докладване, както и изискванията за одит24 за централ-
но управляваните финансови инструменти, които трябва да бъдат създадени 
за периода 2014—2020 г. и да бъдат поверени на ЕИБ и ЕИФ.

59 
По отношение на финансовите инструменти, изпълнявани чрез споделено 
управление, Регламентът за общоприложимите разпоредби (РОР)25 определя 
видовете инструменти и вида изпълнение, както и изискванията за докладва-
не, като установява стандартизирани правила за финансовите инструменти, 
за да се осигури съгласувано докладване и мониторинг на постиженията на 
политиките във всички държави членки.

60 
Все още е твърде рано да се каже дали прилагането на тези нови правила ще 
бъде достатъчно за преодоляване на всички недостатъци.

24  РФАС изисква предоставяне-
то на увереност от незави-
сим външен одитор относно 
финансовите отчети на 
инструментите, който също 
така следва да установи дали 
системите за контрол на 
даден инструмент функцио-
нират правилно и дали свър-
заните с тях операции са 
законосъобразни и редовни.

25  Дял IV от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за опре-
деляне на общоприложими 
разпоредби за Европейския 
фонд за регионално разви-
тие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Ев-
ропейския земеделски фонд 
за развитие на селските ра-
йони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпо-
редби за Европейския фонд 
за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Евро-
пейския фонд за морско дело 
и рибарство, и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 
на Съвета (OB L 347, 
20.12.2013 г., стр. 320) („Регла-
мента за общоприложимите 
разпоредби“).
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61 
Публично-частните партньорства (ПЧП) са форма на сътрудничество 
между публичните органи и частния сектор. Традиционните ПЧП обикновено 
се създават в държавите членки за предоставянето на инфраструктурни или 
обществени услуги, обикновено съгласно частното право. Те са насочени към 
насърчаване на ефективността на обществените услуги чрез поделяне на 
риска и обединяване на опита и познанията на частния сектор.

62 
Сред специфичните видове ПЧП са: Изграждане — притежаване — експлоа-
тация (ИПЕ) без прехвърляне на активи на публичния сектор; Купуване — из-
граждане — експлоатация (КИЕ) с продажба на публични активи на ПЧП с цел 
подобряване и предоставяне на дадена услуга; Изграждане — експлоата-
ция — прехвърляне (ИЕП) — активите се изграждат, експлоатират и прехвър-
лят след известно време; и Проектиране — изграждане — финансиране — 
експлоатация (ПИФЕ), което е подобно на ИЕП.

63 
На равнището на ЕС ПЧП се създават за управление на определени сред-
ства на ЕС (като например съвместни предприятия, създадени предимно 
за научни изследвания), или самите те са бенефициенти на средства от ЕС. 
Такива ПЧП са по същество форма на обществена поръчка, която се урежда 
от правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки. Тези партньорства 
трябва да бъдат съвместими с правилата на ЕС по отношение на функциони-
рането на вътрешния пазар, Пакта за стабилност и растеж, законодателство-
то на Съюза за обществените поръчки и концесиите и правилата в областта 
на конкуренцията.

64 
Смесените инструменти (СИ) комбинират различни видове помощ за 
външни действия, включително лихвени субсидии, техническа помощ, преки 
безвъзмездни средства, гаранции по заеми, разходи и пакет за рисков капи-
тал. СИ се изпълняват главно чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 
Парламентът по различни поводи призова за повече и по-добро качество 
на информацията в контекста на Европейския фонд за развитие (ЕФР) или от 
страна на Комисията и ЕИБ (вж. точка 107).

65 
Отчитането, както за ПЧП, така и за СИ, зависи от механизмите, приложими 
за посредниците,които са натоварени с управлението на тези инструменти, 
както и от механизмите на равнището на конкретния инструмент. Въпроси-
те относно отчитането и одита за посредници като ЕИБ и ЕИФ са обсъдени 
по-долу (вж. точки 103—110), докато отчитането на равнището на инструмен-
тите ще изисква анализ за всеки отделен случай.
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3. ЕС „на различни скорости“ и променлива струк-
тура на политиката

66 
Продължават да се развиват различни форми на по-задълбочена интеграция 
в рамките на ЕС и в рамките на по-широкия европейски икономически и по-
литически контекст, но не всички държави членки са в състояние или имат 
желание да се движат със същото темпо. Затова някои инициативи се раз-
виват само от подгрупа от участващи държави членки и/или трети държави. 
Това води до така наречената „Европа на различни скорости“ (вж. фигура 4).

67 
Еврозоната е важен пример за подгрупа от държави членки, които са приели 
определен механизъм на политика преди или отделно от другите държави 
членки, в резултат на което е възникнала сложна структура на политиката, 
както и механизми за управление и въпроси относно парламентарния кон-
трол и одита в публичния сектор.

Съюз „на различни скорости“ и сътрудничество с трети държави

Ф
иг

ур
а 

4

Исландия, Лихтенщайн, Норвегия 

Митнически съюз на ЕС (32)

Европейски съюз (28)

Европейско икономическо пространство (31)

Шенгенско пространство (26)

Ирландия,
Кипър

Швейцария

Турция,

Ватикан Парично
споразумение (4)

Еврозона (18)

Чешка република, Дания, 
Литва, Унгария, Полша, 
Швеция

Белгия, Германия, Естония, Гърция, 
Испания, Франция, Италия, Латвия, 
Люксембург, Малта, Нидерландия, 
Австрия, Португалия, Словения,  
Словакия и Финландия, 

Андора, Монако,
Сан Марино

България, 
Хърватия,
Румъния, 
Обединено 
кралство 

Източник: ЕСП.
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Различни равнища на интеграция между държавите 
членки в различни области на политиката

68 
С присъединяването на повече държави членки към ЕС постигането на 
единодушие по различни инициативи на политиката е още по-трудно и сле-
дователно е още по-вероятно някои от тях да напредват с различно темпо 
от други. Наличието на множество подгрупи може да се дължи на някоя от 
следните причини:

 — Клаузи за участие, клаузи за неучастие и дерогации: на държавите 
членки се оставя възможността да прилагат или да не прилагат някои 
политики на ЕС26.

 — Засилено сътрудничество: Група държави могат да се споразумеят да 
си сътрудничат по конкретни въпроси на политиката (например патентно 
право на ЕС27, бракоразводно право28 и предложения данък върху финан-
совите транзакции (ДФТ)29).

 — Свързани договори: няколко договора са сключени извън правната 
рамка на ЕС сред подгрупа от държави — членки на ЕС. Например, Шен-
генското споразумение е договорено през 1985 г. по такъв начин, въпре-
ки че впоследствие е включено в правото на ЕС с Договора от Амстердам. 
Други примери са Европейският механизъм за стабилност, Конвенцията 
от Прюм, Фискалният пакт и Единният патентен съд.

 — Проверка и прекратяване на участието: въз основа на референти 
стандарти за приемане на определени условия или критерии на ЕС. Ме-
ханизмът за сътрудничество и проверка (МСП) е предпазна мярка, която 
може да бъде ползвана от Комисията, когато нова държава членка не 
е изпълнила ангажиментите, поети по време на преговорите за присъ-
единяване, в областта на свободата, сигурността и правосъдието или 
политиката за вътрешния пазар.

 — Отворен метод на сътрудничество: метод на управление на ЕС, осно-
ван на доброволно сътрудничество на държавите членки, при който се 
използват актове с незадължителен характер като например насоки, ре-
ференти стандарти и най-добри практики (например Пактът „Евро плюс“).

69 
Както се вижда от фигура 4, има и политики, включващи различни подгрупи 
от трети държави. В средите „на различни скорости“ е установена сложна 
структура на политиките и управлението, при която инициативи в редица 
области на политиката се прилагат за дадена подгрупа от държави — членки 
на ЕС. Това също води до предизвикателство във връзка с механизмите за 
отчитане и одит.

26  Понастоящем пет държави 
членки са се ползвали 
от такива клаузи за 
неучастие: Дания (четири 
решения за неучастие), 
Ирландия (две решения за 
неучастие), Полша (едно 
решение за неучастие), 
Швеция (едно решение 
за неучастие, но само де 
факто) и Обединеното 
кралство (четири решения 
за неучастие).

27  Регламент (ЕС) № 1257/2012 
на Европейския 
парламент и на Съвета 
от 17 декември 2012 г. 
за осъществяване на 
засилено сътрудничество 
в областта на създаването 
на единна патентна закрила 
(OB L 361, 31.12.2012 г., 
стр. 1), включително всички 
последващи изменения.

28  Регламент (ЕС) 
№ 1259/2010 на Съвета от 
20 декември 2010 г. относно 
осъществяването на 
засилено сътрудничество 
в областта на приложимото 
право при развод и законна 
раздяла (ОВ L 343, 
29.12.2010 г., стр. 10)., също 
известен и като Регламент 
„Рим III“.

29  Законодателна резолюция 
на Европейския парламент 
от 12 декември 2012 г. 
относно предложението 
за Решение на Съвета 
за разрешаване на 
засилено сътрудничество 
в областта на данъка 
върху финансовите сделки 
(COM(2012) 0631 – C7-
0396/2012 – 2012/0298(APP).
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Евро, фискално управление и демократичен надзор

70 
Еврозоната е подгрупа от държави членки, приели еврото за своя парична 
единица. Нейното съществуване определено има най-сериозно отражение 
върху ЕС. Различните групи от държави членки не само участват в различни 
пактове или подлежат на различни разпоредби (вж. точка 172), но някои от 
тези мерки се основават и на междуправителствени споразумения между 
държави членки, а не на правото на ЕС.

71 
За мерките и инструментите, основани на ДФЕС, ролята на ЕП е засилена по 
отношение на законодателния процес, но остава слаба по отношение на от-
читането върху решенията, взети от Съвета. Освен това действията, предпри-
ети съгласно междуправителствени инструменти, като например Фискалния 
пакт, заобикалят напълно институционалната и процедурната система от 
проверки и баланси на ЕС.

72 
Решенията, взети за защита на еврото, имат дълбоки последици за фискал-
ната политика, свързани с демократичното отчитане. Комисията, Съветът 
и Европейският парламент разполагат със значително ниво на правомощия, 
но решенията за повечето спешни мерки се взимат от министрите на финан-
сите на държавите от еврозоната — „Еврогрупата“. Еврогрупата, която пре-
доставя платформа за сътрудничество между правителствата на държавите 
от еврозоната, остава без координиран демократичен надзор на паралелно 
ниво между Европейския парламент и националните парламенти, за да кон-
тролира, да се намесва и да осигурява необходимата легитимност на взетите 
решения и предприетите действия.

73 
Външните министри на 11 държави членки предложиха демократичният 
контрол върху политиката в еврозоната да се упражнява не от ЕП като цяло, 
а само от депутати от държавите от еврозоната30.

30  Министрите на външните 
работи на Австрия, 
Белгия, Дания, Испания, 
Франция, Германия, Италия, 
Люксембург, Нидерландия, 
Полша и Португалия. 
Окончателен доклад за 
бъдещето на Еврогрупата 
(доклад Westerwelle), 2012 г.
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74 
Еврото обаче е паричната единица на ЕС, а не на еврозоната (член 3 от 
Договора за ЕС) и Европейският парламент е парламентът на ЕС (член 14 от 
Договора за ЕС). Договорът понастоящем предвижда, че държавите — член-
ки на ЕС, са представени в Съвета на министрите. Членовете на Европейския 
парламент не представляват своите държави членки, а са „представители на 
гражданите на Съюза“ (член 14 от Договора за ЕС).

75 
Предвид тези разпоредби Европейският парламент31 и Комисията32 заклю-
чават, че тъй като Европейският парламент е парламентът, отговарящ за ЕС, 
а следователно и за еврото, именно ЕП е този, от който се изисква да осигури 
необходимата демократична легитимност за решенията на ЕС.

76 
Фактът, че този дебат съществува, показва връзката между демократичните 
механизми за отчитане и възприеманата демократична легитимност. Подхо-
дът „на различни скорости“, особено в най-важните области на политиката, 
може да предизвика дългосрочни последици за отчитането.

31  Европейски парламент, 
доклад Thyssen, 2012 г.

32  COM(2012) 777 final, стр. 35.
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4. Механизми за отчитане на институциите и орга-
ните на ЕС

77 
Институционалната рамка на ЕС включва седем институции на Съюза, два 
консултативни органа, Европейската служа за външна дейност (ЕСВД), която 
за целите на Финансовия регламент се приема за институция, Европейската 
инвестиционна банка, 41 агенции33, осем съвместни предприятия и други 
структури34, създадени с договорите на ЕС и вторичното законодателство. 
Тези структури изпълняват най-различни функции във връзка с постигането 
на целите на ЕС, често пъти в координация с органите на държавите членки. 
Макар че повечето органи на ЕС се финансират изцяло от бюджета на ЕС, за 
други това не е така. Различните източници на финансиране оказват влияние 
върху приложимите механизми на отчитане и одит.

Процедура по освобождаване от отговорност на институ-
циите и другите органи на ЕС във връзка с изпълнението 
на бюджета

78 
Комисията, повечето други институции на ЕС и редица органи на ЕС подле-
жат на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълне-
нието на бюджета (вж. точка 18). Някои органи на ЕС, които не са обхванати 
от тази процедура, все пак могат да подлежат на други форми на контрол от 
ЕП. Редица органи на ЕС се отчитат финансово на първо място пред своите 
управителни съвети.

79 
Комисията носи общата отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС 
и подлежи на процедурата по освобождаване от отговорност за този бюджет 
пред ЕП. Други институции и органи обаче разходват части от бюджета на 
ЕС, които са им разпределени, а в някои случаи имат други източници на 
финансиране извън бюджета на ЕС. За тяхното отчитане Парламентът издава 
индивидуални решения за освобождаване от отговорност.

33  Вж. приложението със 
списък на 40-те агенции: 
33 децентрализирани, 
6 изпълнителни и една 
агенция към Евратом. 
Тук са включени 
и Единният механизъм 
за преструктуриране 
и Единният фонд за 
преструктуриране, които са 
в процес на създаване като 
органи на Съюза.

34  Европейският омбудсман, 
Европейският надзорен 
орган по защита на данните 
и агенциите в сферата на 
отбраната, които са под 
управлението на Съвета.
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Ка
ре

 3 Член 94 от Правилника за дейността на Европейския парламент

Разпоредбите относно процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпъл-
нението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност на:

 ο председателя на Европейския парламент във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския 
парламент;

 ο лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на ЕС като Съ-
вета (по отношение на дейността му в качеството на орган с изпълнителни правомощия), Съда на 
Европейския съюз, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите;

 ο Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския фонд за развитие;

 ο органите, отговарящи за бюджетното управление на юридически независими образувания, които 
осъществяват задачи на ЕС, доколкото тяхната дейност е предмет на правна уредба, изискваща осво-
бождаване от отговорност от Европейския парламент.

80 
В Правилника за дейността на Парламента е предвидена същата процедура 
за това индивидуално освобождаване от отговорност като процедурата за 
общия бюджет (вж. каре 3).

81 
Съветът има важна роля в процедурата по освобождаване от отговорност, 
по-конкретно като отправя препоръки до Парламента във връзка с еже-
годното освобождаване (член 319 от ДФЕС). Но въпреки че се финансира от 
бюджета на ЕС, Съветът не участва в парламентарните дискусии във връзка 
със собственото си освобождаване от отговорност. На практика няма отдел-
на процедура за отчитане и обществен контрол на Съвета във връзка със 
собствените му разходи.
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Обхват на процедурата по освобождаване от отговорност

Та
бл

иц
а 

3

Групи структури Институция/орган Източници на  
финансиране

Процедура по 
освобождаване 
от отговорност

Институции на ЕС 

Европейски парламент, Европейска 
комисия, Съд на ЕС, Сметна палата Бюджет на ЕС Освобождаване от отговорност от ЕП1

Европейски съвет и Съвет2 Бюджет на ЕС Специална3

Европейска централна банка Национални централни банки Управителен съвет

Други органи, служби или 
агенции, създадени от ЕС

Консултативни органи (ЕИСК и КР) Бюджет на ЕС Освобождаване от отговорност от ЕП

Агенции (финансирани от бюджета) Бюджет на ЕС Освобождаване от отговорност от ЕП4

Други органи5 Бюджет на ЕС Освобождаване от отговорност от ЕП

Съвместни предприятия Участие на бюджета на ЕС Освобождаване от отговорност от ЕП

Европейска служба за външна 
дейност Бюджет на ЕС Освобождаване от отговорност от ЕП

Агенции (самофинансиращи се) Самофинансиране Освобождаване от отговорност от 
Управителния съвет

Агенции (под управление на Съвета, 
свързани с отбраната) Вноски на държавите членки Освобождаване от отговорност от 

Управителния съвет

ЕИБ Капитализиране от държавите 
членки6

Освобождаване от отговорност от 
Управителния съвет

1 Вж. точки 78—80.
2 На 1 декември 2009 г., с влизането в сила на договора от Лисабон, Европейският съвет стана една от седемте институции на Съюза. 

В член 13, параграф 1 от неговия Процедурен правилник се предвижда, че Европейският съвет и неговият председател се подпомагат от 
генералния секретариат на Съвета, който се ръководи от неговия генерален секретар.

3 Вж. точка 81.
4 Решението за освобождаване от отговорност на шестте изпълнителни агенции не се издава поединично, а те са включени в общата 

процедура за Комисията.
5 Това са Европейският омбудсман и Европейският надзорен орган по защита на данните.
6 Капитализира се от държавите членки (вж. точка 105) и се финансира чрез собствени операции.

Източник: ЕСП.

82 
Съществуват редица изключения от обикновената процедура по освобож-
даване от отговорност, особено когато се предоставят публични средства от 
източници, различни от бюджета на ЕС (вж. таблица 3).
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Институции и органи на ЕС, които не подлежат на проце-
дурата по освобождаване от отговорност от Парламента

83 
Известен брой институции и органи на ЕС не се финансират пряко от бюдже-
та на ЕС:

 — Европейската централна банка (ЕЦБ) се капитализира от националните 
централни банки и приходният ѝ поток е свързан с паричната ѝ роля 
в рамките на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Отче-
тите ѝ се проверяват от независим одитор, а Сметната палата одитира 
оперативната ѝ ефективност и единния надзорен механизъм — ЕНМ 
(вж. точки 87, 88 и 96);

 — Европейската инвестиционна банка се самофинансира и се одитира от 
независим одитор (вж. точка 108).

84 
Колкото до агенциите на ЕС, три агенции са самофинансиращи се (OHIM, 
CPVO35 и CdT) и се одитират от Сметната палата. Три агенции в сферата на 
отбраната (EDA, ИЕСИС и EUSC)36, които се ръководят от Съвета, се финанси-
рат чрез вноски от държавите членки и се одитират от независими външни 
одитори. Органът по освобождаване от отговорност е Управителният съвет 
на съответната агенция. Тъй като тези органи не се финансират от бюджета 
на ЕС, те не зависят от процедурата по освобождаване от отговорност от 
Европейския парламент. Въпреки че източникът на приходи не е бюджетът 
на ЕС, приходите на тези структури произтичат от упражняването на пуб-
лична власт на равнището на ЕС и използваните от тях ресурси са от същото 
публично естество като другите средства на ЕС. Ето защо няма убедителна 
причина за това различно третиране.

85 
За разлика от това, в новото законодателство, с което се установява като 
орган на ЕС Единният механизъм за преструктуриране (ЕМП), се изисква 
Сметната палата да одитира механизма съгласно член 287, параграф 1 от 
ДФЕС. Така се оправомощава Сметната палата да проверява отчетите, зако-
носъобразността и редовността на свързаните с тях операции и аспектите 
на доброто финансово управление (а именно икономичност, ефикасност 
и ефективност), въпреки че ЕМП не се финансира от общия бюджет на ЕС. 
Съгласно нормативната уредба Сметната палата докладва и за свързания 
Единен фонд за преструктуриране, за непредвидените задължения, които 
могат да възникнат както за ЕМП, така и за Комисията, а също и по всички 
други въпроси, които Европейският парламент и Съветът могат да поискат 
Палтата да разгледа.

35  Служба за хармонизация във 
вътрешния пазар (Регламент 
(ЕО) № 40/94 на Съвета 
(ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1) 
и Служба на Общността 
за сортовете растения 
(Регламент (ЕО) № 2100/94 на 
Съвета (ОВ L 227, 1.9.1994 г., 
стр. 1).

36  Европейска агенция по 
отбрана (EDA), Институт 
на Европейския съюз за 
изследване на сигурността 
(ИЕСИС) и Сателитен център 
на Европейския съюз (EUSC).
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86 
По подобен начин, въпреки че Европейският фонд за развитие (ЕФР) не се 
финансира от бюджета на ЕС, Сметната палата има правомощията да одитира 
разходите и изпълнението за проекти и бюджетна помощ, а Европейският 
парламент извършва освобождаването от отговорност на изразходени-
те средства от ЕФР, които се управляват от Комисията. Различен е режи-
мът, който се прилага за средствата по ЕФР, управлявани от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) по Механизма за инвестиции, възлизащи на 
1,5 млрд. евро (10 %) от Десетия ЕФР. Европейската сметна палата изрази 
съжаление в своето становище относно Финансовия регламент за ЕФР, че 
законодателите (Съветът и Парламентът) са изключили правомощията на 
Парламента за освобождаване от отговорност за този механизъм. Механиз-
мът се управлява от името на ЕС и на негов риск. Изключването на правомо-
щията за освобождаване от отговорност е създало по този начин пропуск 
в отчитането.

Отчитане и одит на Европейската централна банка

87 
Съгласно член 130 и член 282 от ДФЕС Европейската централна банка и на-
ционалните централни банки на държавите от еврозоната са независими от 
другите институции на ЕС и от правителствата на държавите членки. Този 
статут е с важни последствия по отношение на отчитането и механизмите за 
публичен одит за различните функции на ЕЦБ.

88 
В член 127 от ДФЕС и Протокол № 4 се определят целите и задачите на ЕЦБ. 
Основната ѝ цел е „да поддържа ценова стабилност“, а второстепенната е да 
„подкрепя основните икономически политики на Съюза с цел да допринесе 
за постигането на неговите цели, както са посочени в член 3 от Договора 
за Европейския съюз“. Неотдавна ЕЦБ беше натоварена с отговорността за 
единния надзорен механизъм по силата на същия този член 127 от ДФЕС, 
с който се позволява на Съвета да „възложи на Европейската централна бан-
ка специфични задачи по политиките, свързани с надзора за благоразумие на 
кредитните институции и на други финансови институции“.

89 
ЕЦБ се управлява от своя Управителен съвет и от Изпълнителния съвет. 
Председателят на ЕЦБ е длъжен да докладва всяка година до Комисията, 
Съвета и Парламента относно дейностите на Европейската система на цен-
тралните банки (ЕСЦБ) и за паричната политика за предходната и за текущата 
година, по който доклад може да се проведе и дебат. По искане на Парламен-
та или на ЕЦБ на председателя могат да бъдат задавани въпроси от съответ-
ните парламентарни комисии по конкретни проблеми37.

37  Член 284, параграф 3 от 
ДФЕС.



38Част II — Предизвикателства, свързани с отчитането 
и одита на ЕС 

90 
Европейската централна банка не се финансира от общия бюджет на ЕС 
и протоколът не предвижда освобождаване от отговорност от Парламента. 
Съгласно устава на ЕЦБ нейните отчети се проверяват от независим външен 
одитор, препоръчан от Управителния съвет и одобрен от Съвета38. Евро-
пейската сметна палата извършва одит на „оперативната ефективност при 
управ лението на ЕЦБ“ съгласно същите разпоредби на Протокол № 4 към 
ДФЕС39.

91 
Съществуват множество публикации и дебати относно това до каква степен 
централните банки следва да съобщават и отчитат своите дейности във 
връзка с паричната политика, като често се акцентира върху значението на 
подобна информация по отношение на ефективността и предаването на па-
ричната политика на финансовите пазари и банковите системи. Настоящият 
преглед няма за цел да навлиза в тези разисквания, колкото и те да са важни. 
Документът се фокусира по-скоро върху отчитането на ЕЦБ пред Парламента 
и приложимите механизми за одит.

92 
Справедливо е да се изтъкне, че разпоредбите на Договора относно ЕЦБ 
и ЕСЦБ предоставят висока степен на независимост на ЕЦБ и на съставлява-
щите ЕСЦБ централни банки, дори в сравнение с други системи на централни 
банки. Може би като отражение на този акцент върху независимостта или 
на виждането, че съответните страни могат сами най-добре да определят 
своите механизми, Договорът е относително схематичен по въпросите на 
парламентарното и публичното отчитане на ЕЦБ.

93 
Съгласно Договора от ЕЦБ се изисква да публикува тримесечни доклади 
относно дейностите на ЕСЦБ40 и да изготвя годишен доклад до Парламента, 
Съвета и Комисията за ЕСЦБ и за паричната политика. Докладът следва да 
бъде представян от председателя на ЕЦБ на Парламента и на Съвета за общ 
дебат. Договорът позволява също така и отправяне на други покани („иска-
ния“) към членове на Изпълнителния съвет. Това е разработено по-пълно на 
практика — Правилникът за дейността на Парламента предвижда председа-
телят на ЕЦБ да бъде канен за изказване в Парламента четири пъти годишно 
и съдържа също така разпоредби за ad hoc покани до членовете на Изпъл-
нителния съвет, така че да се извършва редовен обмен на гледни точки с ЕП. 
Същевременно ЕЦБ предоставя писмени отговори на запитвания на членове 
на Парламента.

94 
Най-общо казано в отделните държави централните банки подлежат на 
независим външен одит от външни одитори, работещи в публичния сектор, 
в различна степен. Колкото до ЕЦБ, нейните отчети се проверяват, в съответ-
ствие с Договора41, от независими външни одитори, а не от Сметната палата. 
Правомощията на Сметната палата за одит „се прилагат само по отношение 
на прегледа на оперативната ефективност при управлението на ЕЦБ“.

38  Член 27, параграф 1 от 
Протокол № 4 към ДФЕС 
за устава на Европейската 
система на централните 
банки и Европейската 
централна банка.

39  Член 27, параграф 2 от 
Протокол № 4 към ДФЕС.

40  На практика това 
изискване се изпълнява 
с ежемесечните бюлетини, 
които ЕЦБ публикува.

41  Член 27 от Протокол № 4 към 
ДФЕС.
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95 
Тази формулировка предоставя значителен обхват на действие на Сметната 
палата по отношение на одитите на доброто финансово управление (иконо-
мичност, ефикасност и ефективност), но въздействието на протокола, огра-
ничаващ участието на външните одитори до отчетите, от една страна, и до 
„оперативната ефективност при управлението“, от друга, наистина бележи 
разлика в определянето на ролята на Сметната палата по отношение на ЕЦБ 
в сравнение с тази спрямо другите институции на ЕС42. Вероятно това отра-
зява важността на независимостта при вземането на решения по парични 
въпроси и експертното естество на функциите на ЕЦБ.

96 
Нормативната уредба, с която се създава единният надзорен механизъм 
(ЕНМ), възлага на ЕЦБ задачи по надзора на кредитни институции в рамките 
на еврозоната и в други участващи държави членки43. В регламента за съз-
даването е предвиден специален режим на отчитане. ЕЦБ запазва независи-
мостта си във връзка с функциите по отношение на ЕНМ, но в нормативната 
уредба се определя, че ЕЦБ подлежи на отчитане за дейностите си по ЕНМ 
пред Европейския парламент и Съвета. Има и разпоредби за докладване 
пред ЕП и Еврогрупата (в присъствието на участващите държави членки 
извън еврозоната).

97 
Между ЕЦБ и Европейския парламент беше сключено сравнително широко-
обхватно междуинституционално споразумение44, доразвиващо механизми-
те за отчитане, които се прилагат към ЕНМ. ЕЦБ осигурява:

 ο Годишен доклад;

 ο Тримесечни доклади за напредъка в началния етап и надзор над изпъл-
нението на задачите, възложени на ЕЦБ в рамките на единния надзорен 
механизъм;

 ο Участие на председателя на Надзорния съвет на ЕНМ в редовните (шест-
месечни) и извънредните изслушвания в съответните комисии на ЕП;

 ο Специални поверителни срещи при някои определени обстоятелства;

 ο Роля за ЕП в процеса на избор на председателя и заместник-председате-
ля на Надзорния съвет;

 ο Сътрудничество при провеждането на някои разследвания.

42  Във връзка с новите функции 
на ЕЦБ по отношение 
на единния надзорен 
механизъм Сметната 
палата вече посочи, 
че нейният преглед на 
„оперативната ефективност 
при управлението на ЕЦБ“ 
ще включва проверката 
на доброто финансово 
управление, както и при 
другите органи, спрямо 
които тя има правомощия 
(писмо на председателя 
на Европейската сметна 
палата до председателя 
на Парламента на ЕС от 
7 февруари 2013 г.).

43  Регламент (ЕС) 
№ 1024/2013 на Съвета 
от 15 октомври 2013 г. за 
възлагане на Европейската 
централна банка на 
конкретни задачи относно 
политиките, свързани 
с пруденциалния надзор 
над кредитните институции 
(OB L 287, 29.10.2013 г., 
стр. 63).

44  Междуинституционално 
споразумение между 
Европейския парламент 
и Европейската 
централна банка относно 
практическите условия 
и ред за упражняването на 
демократичната отчетност 
и надзора над изпълнението 
на задачите, възложени на 
Европейската централна 
банка в рамките на единния 
надзорен механизъм 
(2013/694/ЕС).
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98 
Европейският съвет за системен риск (ЕССР) няма собствен бюджет. Негов 
секретариат е ЕЦБ, като тя финансира дейностите на ЕССР. Докато ЕЦБ има 
собствен набор от механизми за одит, за работата на ЕССР не съществуват 
такива специални механизми.

99 
Както е ясно от описаното по-горе, ролята на ЕЦБ се променя бързо в отго-
вор на натиска и поуките, свързани с финансовата криза, като поради осо-
беното ѝ положение и експертен опит ѝ се възлагат широк спектър от нови 
задачи. За сравнително кратко време се наложи ЕЦБ да поеме нови функции. 
В по-голямата си част тези нови роли са възложени официално чрез съответ-
ни правни инструменти — в други случаи ролите са по-неофициални.

100 
Конкретен пример за това е ролята на ЕЦБ при взаимодействието ѝ с прави-
телствата на държавите членки от еврозоната по време на икономическата 
и финансова криза. В рамките на така наречената „Тройка“ или „програмните 
партньори“, отговарящи за надзора на програмите на ЕС/МВФ за подкрепа 
на държавите членки, ЕС се представлява от Комисията „съгласувано с ЕЦБ“. 
Тази формула, при която Комисията работи „съгласувано“ или „в консулта-
ция с“ ЕЦБ, е определена в някои правни инструменти (например Рамковото 
споразумение за Европейския инструмент за финансова стабилност (EFSF) 
и Регламента за създаване на Европейския механизъм за финансово стаби-
лизиране (ЕМФС). При тези инструменти обаче ролята не е ясно дефинирана. 
Ясно е, че в тази си роля и в по-общ план ЕЦБ е по-пряко ангажирана и има 
по-голямо влияние отколкото досега върху държавите членки и политиче-
ските им органи при управлението на техните икономики.

101 
В това отношение действително ЕЦБ, чрез редовното си сътрудничество 
с Европейския парламент, провежда обсъждания относно тези нови роли 
и тяхното текущо изпълнение. Това е от голямо значение, като се има пред-
вид комплексният характер на различните роли на ЕЦБ при съветването на 
Комисията във връзка с тези държави членки, при прякото взаимодействие 
с държавите членки, държането на държавни облигации пряко или като га-
ранция, осигуряването на ликвидност на банките в държавите членки и т.н., 
като в същото време ЕЦБ изпълнява функциите си във връзка с паричната 
политика на еврозоната, икономическа подкрепа и (сега вече) банков над-
зор. Докато обаче „оперативната ефективност при управлението“ на ЕЦБ във 
връзка с всичките ѝ функции подлежи на одитна проверка от страна на Смет-
ната палата, функциите по сътрудничеството с правителствата на държавите 
членки и подпомагането им, както и участието в дейностите на Тройката, все 
още не са били предмет на външен одит.
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102 
Предвид всички нови роли на ЕЦБ и необходимите темпове на тяхното раз-
витие, новите структури, тяхната ефективност и прилагането им ще трябва 
да бъдат наблюдавани и оценявани. Мониторингът и оценката следва да 
включват солидността и целесъобразността на механизмите за отчитане 
и одит в светлината на придобивания в движение опит. Темпът на промяна 
също е истинско предизвикателство за одиторската общност. Сметната па-
лата, като един от външните одитори на ЕЦБ, националните върховни одитни 
институции (ВОИ) и другите външни одитори на централни банки в система-
та на ЕСЦБ следва да се уверят, че уменията и познанията се актуализират 
и отразяват изискванията към ролята на одита в един бързо променящ се 
контекст.

Механизми за отчитане и одит в Европейската инвести-
ционна банка и Европейския инвестиционен фонд

103 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е финансовата институция на ЕС, 
която подпомага европейската интеграция, европейското развитие и сбли-
жаване чрез финансирането на проекти в подкрепа на политиките на ЕС. 
Въпреки че по-голямата част от проектите, финансирани от ЕИБ, са в ЕС, тя 
също така извършва и операции извън Съюза.

104 
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е експертното средство на ЕС за 
рисковия капитал и гаранциите, най-вече в подкрепа на МСП и новите тех-
нологии. ЕИФ е част от Групата на ЕИБ и дялов собственик в него е Европей-
ската комисия. Правилата за участието на Комисията в ЕИФ са определени 
с решение на Съвета.

105 
По отношение на отчитането ЕИБ е още един „специален случай“ от гледна 
точка на установените механизми. Въпреки че банката е създадена като 
орган на ЕС, капиталовите ѝ ресурси произхождат от държавите членки. 
Следователно тя е длъжна да отчита своите дейности пред Управителния си 
съвет, който е съставен от финансовите министри на държавите членки.

106 
Като орган на ЕС, по силата на член 15 от ДФЕС ЕИБ е задължена да работи 
възможно най-открито. Няма специални разпоредби, изискващи ЕИБ да се 
отчита пред Европейския парламент или предоставящи на ЕП пряка власт 
над банката и фонда. ЕИБ обаче докладва на ЕП на доброволни начала за 
своите дейности и представя годишна информация, а Парламентът приема 
годишни резолюции относно резултатите на банката.
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107 
През последните години ЕП изрази редица притеснения във връзка с отчита-
нето на ЕИБ, сред които:

 — нивото на пруденциален надзор над ЕИБ, който може да се извършва от 
ЕЦБ, Европейския банков орган или национални надзорници;

 — изключването на част от управлението от страна на ЕИБ на програмите 
и фондовете на ЕС от процедурата по освобождаване от отговорност за 
изразходваните средства на ЕС и от докладване относно постигнатите 
резултати;

 — оценката на дейностите с голям мултиплициращ ефект, гарантирани от 
бюджета на ЕС;

 — обяснението на възможните рискове при увеличаване на сумата на 
гаранциите, предоставяни от бюджета на ЕС за заеми от ЕИБ, и обяснение 
за това как се използват приходите от тези гаранции;

 — нуждата от подробно обяснение за таксите за управление, които ЕИБ 
получава от бюджета на ЕС.

108 
Що се отнася до механизмите за публичния одит за ЕИБ и нейната дъщерна 
структура ЕИФ, ситуацията е следната:

 — ЕИБ има свой одитен комитет от шестима членове, които се номинират 
ротационно съгласно споразумение между държавите членки. Членовете 
се назначават официално (с единодушие) от Управителния съвет и трябва 
да отговарят на определени критерии, сред които опит във финансовия 
одит или банковия надзор. Одитният комитет делегира отговорността за 
одита на отчетите на банката на външно дружество, което докладва пря-
ко на комитета. Одитният комитет изготвя становище относно отчетите, 
което представя на Управителния съвет заедно с доклад и препоръки;

 — ЕИФ разполага с одитен съвет, който е назначен от акционерите в ЕИФ 
и се отчита пред тях (като най-големият акционер е ЕИБ). В състава му 
влизат трима членове, всеки от които е номиниран от една от акционер-
ните групи — ЕИБ, Европейската комисия и финансовите институции. 
Назначенията в одитния съвет са за три последователни финансови 
години с възможност за подновяване, като всяка година изтича мандатът 
на един от членовете. По подобие на ЕИБ, одитният съвет на ЕИФ разчита 
на външно търговско дружество за одита на отчетите на институцията 
и дъщерните ѝ структури.



43Част II — Предизвикателства, свързани с отчитането 
и одита на ЕС

109 
Разходите на ЕС, които се управляват от ЕИБ или ЕИФ, и участието на ЕС в ка-
питала на ЕИФ са предмет на одит от страна на Сметната палата на основание 
на тристранно споразумение между ЕИФ, Сметната палата и Комисията. Раз-
ходите на ЕС обаче, които ЕИФ управлява от името на Съюза, не са обхванати 
от правилата в тристранното споразумение и Сметната палата ги проверява 
до равнището на бенефициентите по подобен начин, както проверява всички 
други разходи, финансирани от общия бюджет на ЕС.

110 
Дейностите на ЕИБ в Европа и по света са обект на жив интерес за редица за-
интересовани страни. Основното предизвикателство за всички страни е по-
лучаването и предоставянето на точна и цялостна информация за оценката 
на ефективността на различните финансови инструменти с оглед на техните 
планирани публични цели.

Несъразмерен контрол и одит на по-малките структури 
и бюджети

111 
В Договора за ЕС (член 287 от ДФЕС) се изисква Европейската сметна палата 
да проверява изпълнението на бюджета на ЕС и Европейския фонд за разви-
тие, както и на другите органи, служби и агенции, създадени от ЕС, доколко-
то това не се изключва от нормативния акт, с който се създава въпросната 
структура.

112 
По същество това означава, че Сметната палата трябва да извършва годишни 
одити на изпълнението на бюджета на ЕС и на ЕФР, както и отделни годишни 
одити на всяка една агенция (през 2014 г. те са 40: 33 децентрализирани, шест 
изпълнителни и една агенция към Евратом45) и на съвместните предприятия 
(6 през 2014 г.), независимо от размера на бюджетите им и от това дали са 
обхванати от процедурата по освобождаване от отговорност.

113 
Вследствие на това одитното усилие на Сметната палата е пропорционално 
по-високо за агенциите и съвместните предприятия, отколкото за институ-
циите на ЕС. В бъдеще от агенциите ще се изисква надеждността на техните 
отчети да бъде проверявана от частни одиторски дружества, преди отчетите 
да бъдат предавани на Комисията за консолидация. Освен това Сметната 
палата ще изготвя специфични годишни доклади за всяка агенция.

45  Вж. приложението с 
пълния списък на агенциите 
на ЕС през 2014 г.

.
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114 
Сегашните механизми изискват отделни одити за по-малките структури, а об-
хващат по-големите институции в един общ одит. По-последователен подход 
към отчитането би бил всички институции и органи да публикуват отделни 
отчети и да имат отделни одитни доклади, или пък всички агенции да бъдат 
обхванати от един одитен доклад. Балансът между тези варианти зависи от 
преценката кое е по-важно — една по-пропорционална употреба на ресур-
сите или това да се осигурят отделни механизми за одит и отчитане с цел да 
се отрази естеството на механизмите за управление на съответните органи.

5. Механизми на ЕС за финансово управление 
и контрол

115 
Държавите членки участват в изпълнението на бюджета на ЕС. Комисията 
обаче носи цялостната отговорност за осигуряването на надеждно финансо-
во докладване, за законосъобразността и редовността на финансовите опе-
рации и за икономичното, ефикасно и ефективно финансово управление (т.е. 
доброто финансово управление). И трите елемента са много важни. Работата 
на Сметната палата показва, че Комисията не е в състояние да предостави 
положителна увереност по всички тези елементи.

Надеждност на отчетите

116 
Понастоящем отчетите се изготвят в съответствие с независимо договорен 
набор от стандарти, който дава пълна представа за активите и пасивите 
на Съюза. Прозрачността на свързаната с това икономическа реалност на 
финансите на ЕС се е подобрила значително, след като през 2005 г. беше 
въведена счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване. Напри-
мер сега отчетите на редица европейски органи се консолидират, което дава 
една по-цялостна представа за инвестициите на ЕС. Освен това тези отчети 
показват и нетните финансови пасиви на ЕС, експозицията на бюджета на 
финансовите механизми за подкрепа за нуждаещите се държави членки и в 
каква степен дългосрочните задължения надвишават годишните бюджетни 
кредити за плащания.

117 
От финансовата 2007 година насам Сметната палата изготвя становище без 
резерви, че консолидираните отчети на Европейския съюз дават вярна пред-
става, във всички съществени аспекти, за финансовото състояние на Съюза, 
резултатите от неговите операции, паричните потоци и промените в нетните 
активи в съответствие с Финансовия регламент и счетоводните правила, ос-
новаващи се на международно признати счетоводни стандарти за публичния 
сектор, тоест, че отчетите са надеждни.
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Законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите 
операции

118 
Сметната палата издава декларация за достоверност относно законосъоб-
разността и редовността на свързаните с отчетите операции, която включва 
становище относно приходите и становище относно разходите. Приходите 
и споделеното управление с държавите членки на разходите са предизвика-
телство за отчитането и одита.

Приходи на ЕС

119 
Приходите на ЕС включват собствени ресурси, основани на брутния нацио-
нален доход (БНД), данък върху добавената стойност (ДДС) и традиционни 
собствени ресурси (мита върху вноса и налози върху производството на 
захар). Сметната палата счита, че от 1994 г. насам приходите на ЕС не са за-
сегнати от съществени грешки. В декларацията си за достоверност Сметната 
палата обяснява специфичните характеристики на ДДС, БНД и традиционни-
те собствени ресурси46.

120 
Собствените ресурси от БНД например се формират чрез прилагане на 
унифицирана ставка към БНД на държавите членки. Данните за БНД са 
най-важният определящ фактор за вноските на всяка държава членка към 
приходите на ЕС и се изчисляват на национално равнище. Разчетите за БНД 
са изключително сложни и Сметната палата не може да изрази увереност за 
тяхната точност. Обявяването на разчета на БНД с по-ниска (или по-висока) 
стойност в определена държава членка води до увеличаване (или намалява-
не) на вноските на другите държави членки. Разпределението на вноските за 
ЕС между държавите членки зависи следователно от качеството на разчетите 
на националните статистически институти. Макар че Комисията (Евростат) 
предоставя насоки и се стреми да проверява качеството на статистическите 
данни за БНД, неотдавнашен одит на Сметната палата установи, че подобни 
проверки са ограничени по своя характер и обхват47.

121 
Последиците за отчитането на ЕС са, че органите на равнището на ЕС са сил-
но зависими от националния контрол и проверки.

46  Вж. например становището 
на Сметната палата относно 
приходите в годишния 
доклад за 2012 г. стр. 11—12, 
точки VІІІ и Х.

47  Специален доклад на 
Европейската сметна палата 
№ 12/2012 „Подобрен ли 
е процесът на изготвяне 
на надеждна и достоверна 
европейска статистика 
в Комисията и Евростат?“ 
(http://eca.europa.eu)
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Споделено управление с държавите членки

122 
Механизмите на ЕС за финансово управление и контрол при изпълнение-
то на бюджета на ЕС повдигат редица въпроси за отчитането и одита, като 
отразяват факта, че отговорността за управлението на над 80 % от бюджета 
на Съюза е споделена между Комисията и държавите членки („споделено 
управление“).

123 
Комисията изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки на своя 
собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управле-
ние. От друга страна, държавите членки трябва да си сътрудничат с Комиси-
ята, за да се гарантира използването на бюджетните кредити в съответствие 
с принципа на доброто финансово управление (член 317 от ДФЕС).

124 
Съгласно споделеното управление държавите членки носят отговорност 
за управлението на програмите и схемите за разходите, извършването на 
плащанията към бенефициентите и приемането на всички необходими мерки 
(законодателни, регулаторни и административни), за да бъдат защитени 
финансовите интереси на ЕС. В много случаи средствата на ЕС се използват 
и за съфинансиране на проекти, финансирани от национални или регионал-
ни органи в държавата членка. Държавите членки финансират разходите за 
управление на съответните програми и схеми на ЕС, за които отговарят. Ако 
национален или регионален орган не изпълнява своята роля както трябва, 
Комисията може да наложи финансови корекции и да изиска възстановяване 
на средства от въпросните държави членки.

125 
Тези механизми създават припокриващи се йерархии на отчитане, достигащи 
до ниво на политическите органи на равнище както на ЕС, така и на нацио-
нално равнище. Управляващите органи в държавите членки се отчитат пред 
Комисията и пред своите национални органи.

126 
През 2004 г. Сметната палата предложи въвеждането на единна система за 
вътрешен контрол48. Сметната палата установи кои са важните характерис-
тики на системата, необходими за да се даде възможност на Комисията да 
изпълнява по-ефективно задължението си, произтичащо от Договора.

48 Становище № 2/2004 на 
Европейската сметна палата.
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127 
През 2006 г. Комисията прие план за действие за изпълнението на тази рамка 
за единен вътрешен контрол. Съответните мерки бяха включени във Финан-
совия регламент, в това число годишните обобщителни доклади на одитните 
становища, доброволните национални декларации на държавите членки 
и доброволните доклади и заверки на националните одитни органи във 
връзка с управлението на средствата на ЕС. Вследствие на това бяха въведе-
ни важни елементи на единната система за вътрешен контрол, но могат да 
бъдат постигнати още резултати (вж. точка 137).

128 
Финансовият регламент изисква от органите на държавите членки да изгот-
вят годишни отчети и декларации за управлението във връзка с използва-
нето на средствата от ЕС, както и обобщена справка за одитните доклади 
и проведените проверки. Държавите членки могат също да решат да изгот-
вят национални декларации на политическо равнище. До момента това са 
направили четири държави (Дания, Нидерландия, Швеция и Обединеното 
кралство).

129 
В областите на споделено управление Комисията има правомощия да про-
вежда последващи проверки на функционирането на системите за контрол 
и на декларираните разходи. След това тя може да наложи следните корек-
тивни мерки:

 — възстановяване на средства от бенефициенти — действия по събира-
не на средствата, предприемани от органите на държавите членки (за 
разходи, подлежащи на споделено управление) и от Комисията (най-вече 
в областта на прякото управление). Бенефициентът трябва да възстанови 
всички получени средства или част от тях;

 — налагане на финансови корекции на органите на държавите членки — 
Комисията може да инициира финансови корекции, ако държавите 
членки не разкрият и не коригират неправомерните разходи. Корекциите 
могат да бъдат изчислени за всеки отделен случай, като се екстраполират 
резултатите от тестове или като се наложи коригираща единна ставка 
(ако другите два метода са неприложими).

130 
В годишния си доклад за 2012 г. Сметната палата изрази серия от констата-
ции във връзка с възстановяванията на неправомерно използвани сред-
ства и финансовите корекции49, годишния обобщаващ доклад на Комисията 
и оценяването на грешките в този доклад, както и относно свързаните с това 
възстановявания и финансови корекции50. Сметната палата разясни също 
и последиците от подобни корекции върху становищата на Сметната палата 
относно надеждността на отчетите и редовността на операциите51.

49  Годишен доклад на 
Сметната палата за 2012 г., 
точки 1.19—1.35.

50  Годишен доклад на 
Сметната палата за 2012 г., 
точки 1.41—1.45.

51  Годишен доклад на Сметната 
палата за 2012 г., стр. 52, 
приложение 1.1, част 3, 
точка 22.
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131 
При сегашната система корекциите могат да отнемат до 10 години от момен-
та на появата на грешките. Тяхната основна цел е да се защити бюджетът на 
ЕС и фокусът не е върху това да се насърчават държавите членки и бенефи-
циентите да спазват правилата. В резултат на това недопустимите разходи, 
които не се възстановяват от крайните бенефициенти, се понасят в крайна 
сметка от данъкоплатците в държавите членки. Освен това отчитането за 
неправилните разходи отнема много години след извършването на тези 
неправомерни разходи52.

132 
Въвеждането на процедурата по акредитация в Регламента за определя-
не на общоприложими разпоредби53 за структурните фондове за периода 
2014—2020 г. ще увеличи отговорността на държавите членки по отношение 
на административния капацитет на националното управление и контролните 
органи. Сметната палата обаче е на мнение, че Комисията, като носител на 
крайната отговорност за изпълнението на бюджета, следва да има надзор-
на роля в този процес, за да се ограничи рискът от късното откриване на 
грешките54.

Добро финансово управление

133 
По отношение на доброто финансово управление ефективното отчитане за 
постигнатите с бюджета на ЕС резултати се нуждае от значително подобре-
ние. Съществуващите предизвикателства са разгледани поотделно в раздел 6 
по-долу.

Законодателна уредба за бюджета на ЕС

134 
От 1 януари 2013 г. са в сила „новият“ Финансов регламент55 и правилата за 
прилагането му56. Докато основните елементи на предишните механизми за 
отчитане остават същите, въвеждат се важни нови елементи, които заслужа-
ват да бъдат разгледани.

135 
Съгласно новия регламент Европейската комисия продължава, както и пре-
ди, да носи отговорност пред Европейския парламент и Съвета за изпълне-
нието на бюджета на ЕС чрез процедурата по освобождаване от отговорност.

52  Специален доклад № 7/2010 
на Европейската сметна 
палата „Одит на процедурата 
за уравняване на сметки“, 
стр. 5, Кратко изложение, 
точка V.

53  Регламент (ЕС) № 1303/2013.

54  Становище на Европейската 
сметна палата № 7/2011, 
точка 25.

55  Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012.

56  Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1268/2012 на Комисията.
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136 
Освен това цялостната архитектура на финансовия контрол до голяма степен 
е непроменена. Тя се основава на рамка за вътрешен контрол, създадена 
преди всичко за да позволи на Европейската комисия да поеме пълна поли-
тическа отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС съгласно процедура-
та по освобождаване от отговорност.

137 
Новият регламент обаче укрепва механизмите, чрез които държавите членки 
трябва да представят на Комисията одитираните декларации за управле-
нието и годишни обобщителни доклади, но в съответствие с принципа на 
субсидиарност той не обхваща политическия надзор над тези национални 
органи в държавите членки. Освен това националните декларации остават 
незадължителни.

138 
Редица важни нови елементи, предвидени в Регламента за определяне на об-
щоприложими разпоредби, все още се нуждаят от доразвиване — национал-
ните договори за партньорство, новите рамки на изпълнението и резервите 
за изпълнение57. Тези и други нови елементи ще трябва да бъдат включени 
в механизмите за вътрешен контрол. Освен това Комисията все още трябва 
да предложи мерки, за да се гарантира качеството на новите декларации за 
достоверност, които националните органи представят, както и качеството на 
информацията за изпълнението на програмите.

139 
Заедно с реформите, започнали през 2006 г., беше постигнат напредък към 
единна система за контрол, която да осигури по-добро отчитане за сред-
ствата на ЕС на национално равнище и на равнището на ЕС. Все още обаче не 
е установена цялостна и всеобхватна система. Годишните одити на Сметната 
палата показват, че заявленията, които се подават до Комисията, съдържат 
множество грешки, които е могло да бъдат коригирани предварително от 
националните органи. В много случаи Сметната палата установява също, 
че заявления, заверени от одитните органи, съдържат грешки. Поради тази 
причина Сметната палата продължава да извършва одит надолу до равнище-
то на крайните получатели на средства от ЕС. Ако системите се подобрят, би 
следвало да има повече възможности — Сметната палата ще може да разчи-
та повече на работата на други одитори при извършваните от нея финансови 
одити.

57  Рамките на изпълнението 
включват избрани 
показатели — финансови, 
за продуктите и услугите 
и за резултатите, както 
и основните етапи от 
изпълнението на всеки 
приоритет от програмите по 
европейските структурни 
фондове. Тяхното 
предназначение е да се 
гарантира, че програмите 
се изпълняват в частта, 
която е под контрола на 
управляващите органи 
в държавите членки. 
Резервът за изпълнение 
представлява 6 % от 
разпределените по 
структурните фондове 
средства и е обвързан 
с успешното изпълнение 
на приоритетите по 
програмите. Вж. Регламент 
(ЕС) № 1303/2013 (членове 20 
и 21).
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6. Политиките на ЕС — въздействия и резултати

140 
Политиките на ЕС се осъществяват частично чрез бюджетни инструменти 
и частично чрез правни и регулаторни инструменти (вж. фигура 5):

 — Бюджетни инструменти: За изпълнението на политиките на ЕС се разчи-
та на бюджета на ЕС. Редица политики се финансират до голяма степен от 
националните бюджети и в по-малка степен от други финансови източни-
ци (например чрез набиране на частно финансиране).

 — Правни и регулаторни инструменти: Всяка година ЕС приема редица 
правни и регулаторни актове. Голяма част от законодателството включва 
определянето на норми или стандарти в области като единния пазар, 
опазването на околната среда, социалните политики и конкуренцията.

Инструменти за изпълнение на политиката на ЕС

Ф
иг

ур
а 

5

Политики и програми
на ЕС

Бюджет на ЕС

Правни и регулаторни инструменти

Бюджети на ДЧ

Други източници на финансиране

141 
Отчитането на равнището на ЕС е солидно, когато основният инструмент 
е бюджетът на ЕС, и намалява, когато се включват други източници на финан-
сиране или видове инструменти. В следващите раздели се описват основните 
предизвикателства за измерването на въздействието и резултатите от дей-
ностите, финансирани от бюджета на ЕС, както и за измерването на въздейст-
вието на регулаторните инструменти.

Източник: ЕСП.
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Предизвикателства при измерване на въздействието на 
бюджета на ЕС и съответните резултати

142 
Сметната палата настоява за по-сериозен фокус върху резултатите в бю-
джетните операции за периода 2014—2020 г. Сметната палата призова 
Комисията да преосмисли системите си за докладване и отчитане, за да се 
фокусира не само върху съответствието, но и върху постиженията (резултати 
и въздействие)58.

143 
Държавите членки трябва също така да подобрят докладването за изпълне-
нието. Надеждната финансова информация трябва да е съчетана с надеждна 
нефинансова информация, а акцентът на ЕС върху съответствието следва да 
е съчетан с акцент върху резултатите.

144 
Основните предизвикателства в това отношение се отнасят до:

а) последователни показатели за изпълнението и надеждна информация;

б) системи, подаващи точна информация за резултатите;

в) подобряване на доклада на Комисията за оценка по отношение на по-
стигнатите резултати.

Слаби показатели за изпълнението и недобро качество на 
информацията

145 
Сметната палата установи случаи на незадоволителни механизми за мо-
ниторинг и оценка, както и нужда от повишаване на целесъобразността, 
надеждността и навременността на данните за изпълнението, предоставяни 
чрез системите за управление (вж. каре 4). Още по-важно, Сметната палата 
неведнъж е констатирала, че програмите, финансирани със средства от ЕС, 
нямат ясни и измерими цели. Когато законодателството или ръководните 
документи поставят неясни и неизмерими цели или когато целите са скрити 
или индиректни, за одиторите и за всеки друг е много трудно да се определи 
дали изразходваните средства на ЕС са били икономични, ефикасни и ефек-
тивни — в подобни случаи представителите на обществеността нямат подхо-
дящи основания да търсят отговорност от Комисията и държавите членки за 
разходите, направени от тяхно име.

58  Годишен доклад на Сметната 
палата за 2012 г., глава 10, 
точки 10.25 и 10.26. Вж. също 
становища № 4/2012, 
№ 7/2011, № 1/2012 на 
Сметната палата, годишния 
доклад на Сметната 
палата за 2010 г., точка 8.54 
и отговора на Сметната 
палата на Втория доклад 
за оценка по член 318 на 
Комисията.
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Ка
ре

 4 Примери за недостатъци в данните за изпълнението

Слаби показатели за изпълнението

 ο Ролята на Комисията в областта на мониторинга за това дали реформата на пазара на вино изпъл-
нява своите цели е била затруднена от липсата на ключови показатели за изпълнението (Специален 
доклад на Европейската сметна палата № 7/2012, точки 50 и 57).

 ο Сметната палата заключи, че при инструментите за финансов инженеринг, съфинансирани по линия 
на ЕФРР, стандартните инструменти за наблюдение на политиката на сближаване са били неподхо-
дящи и неприспособени за предоставяне на информация за доброто финансово управление или фи-
нансовите инструменти (Специален доклад на Европейската сметна палата № 2/2012, точки 82 и 121).

Целесъобразност, надеждност и навременност на данните за изпълнението

 ο Сметната палата установи, че при помощта за модернизация на земеделските стопанства общата 
рамка за мониторинг и оценка не е осигурила подходящи данни за мониторинг на резултатите, по-
лучени чрез изразходваните средства (Специален доклад на Европейската сметна палата № 8/2012, 
точка 70).

 ο При одита на Общата информационна система в областта на външните отношения (CRIS) Сметната 
палата установи липса, невалидност или неактуалност на информацията, което поставя под съмне-
ние надеждността на системата като инструмент за управление (Специален доклад на Европейската 
сметна палата № 5/2012, точка 79).

Доклад на Комисията за оценка на постигнатите резултати

146 
След влизането в сила на Договора от Лисабон Комисията е задължена да 
изготвя доклад за оценка относно резултатите от програмите, разходващи 
бюджетни средства. Докладът е част от процедурата по освобождаване от 
отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС59. Първите два такива докла-
да обаче не показват индикации, че съставните елементи за оценка на изпъл-
нението вече са налице. През 2012 г. Сметната палата публикува становището 
си по първия доклад за оценка на Комисията и заключи, че същият е неясен, 
недостатъчно задълбочен и че ползата от него е ограничена60.

147 
Причините, поради които Комисията не е в състояние да представи цялост-
на оценка на постигнатите резултати, са документирани от Сметната палата 
в предишни специални доклади за изпълнението на различни политики 
и инструменти, които представляват предизвикателства за една всеобхватна 
оценка на изпълнението.

59  Член 318 от ДФЕС.

60  Становище № 4/2012 на 
Европейската сметна 
палата относно доклада 
на Комисията за оценка на 
финансите на Съюза въз 
основа на постигнатите 
резултати, изготвен съгласно 
член 318 от Договора 
за функционирането на 
Европейския съюз (ОВ C 179, 
20.6.2012 г., стр. 1).
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Измерването на въздействието на регулаторните инстру-
менти като предизвикателство

148 
Предварителната оценка на въздействието се провежда с цел да се уста-
новят възможните социални, икономически и екологични въздействия на 
предложенията, а така също и административната тежест за националните 
органи, предприятията и гражданите. Предварителните оценки на въздейст-
вието на Комисията са основен източник на информация за законодателите 
на ЕС, особено за членовете на специализираните комисии в Европейския 
парламент и в Съвета. Те обаче не се допълват систематично с последващи 
оценки на въздействието. Сметната палата установи недостатъци във връзка 
с оценките на въздействието61:

 — За предварителните оценки:

 ο анализирането на всички икономически, социални и екологични въз-
действия е предизвикателство;

 ο преките сравнения между алтернативните възможности често са 
затруднени;

 ο наличието на информация за оценките на въздействието продължава 
да бъде проблем;

 ο аспектите на изпълнението не винаги са достатъчно добре 
анализирани.

 — За последващите оценки:

 ο оценките не се провеждат системно във всички законодателни 
области;

 ο разходите по прилагането и административната тежест не винаги се 
оценяват достатъчно добре от количествена гледна точка.

149 
Като „пазителка на Договорите“ Комисията носи отговорността да следи за 
изпълнението на законодателството на ЕС, като съобщава за отклоненията 
на Съда на Европейския съд. Тя е отговорна и за последващата оценка на 
дейностите на ЕС, в това число тези, които включват главно регулаторни 
мерки. Провеждането обаче на последващи оценки за икономически, соци-
ални и екологични въздействия е предизвикателство. Например, причин-
но-следствените връзки между нормативната уредба на ЕС и въздействията 
може да бъдат трудно доказуеми, данните за разходите и административната 
тежест може да липсват или събирането им да струва скъпо, а координация-
та с националните органи може и да не е праволинейна62.

61  Специален доклад 
№ 3/2010 на Европейската 
сметна палата „Оценка 
на въздействието 
в институциите на ЕС — 
подпомага ли тя вземането 
на решения?“, точки 57—81.

62  Становище № 1/2010 на 
Европейската сметна 
палата, “Подобряване на 
финансовото управление 
на бюджета на Европейския 
съюз — рискове 
и предизвикателства“, 
точки 14—16.
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150 
Финансовата криза и мерките, които бяха предприети за преодоляването ѝ, 
представляват сериозни нови предизвикателства за одита и отчитането на 
национално и европейско равнище. Възникват нови празноти и сериозни 
въпроси относно отчитането, които все още предстои да бъдат разрешени 
от ЕС и неговите държави членки. Следващите раздели предлагат обзор на 
реакцията на финансовата и икономическа криза и последиците за публич-
ното отчитане и одита.

Поредицата от събития и реакцията на ЕС

151 
Кризата, която започна през 2007 г. в банковия сектор, впоследствие се раз-
пространи в други области и оказа отрицателно въздействие върху устойчи-
востта на държавния дълг, стабилността на еврото, растежа и общественото 
доверие. За преодоляване на кризата бяха необходими спешни и извънред-
ни мерки на равнището на ЕС и на държавите членки, както и реформи за 
дългосрочно преструктуриране на финансовата и икономическата рамка 
и рамката на политическото управление на Европа (вж. фигура 6).

Реакция на ЕС на финансовата криза
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Регулиране и надзор на финансовия сектор

152 
Първата фаза (2007—2009 г.) се характеризира с обща криза във финансовия 
сектор. Комбинацията от поемане на прекомерни рискове и неблагоприят-
ни обстоятелства на финансовите пазари доведе до значителни загуби на 
инвестиции, което снижи банковия регулаторен капитал под необходимите 
нива. Освен това дейността на междубанковия пазар намаля и поради обща-
та взаимосвързаност сериозните трудности на някои големи финансови ин-
ституции оказаха тежък натиск върху другите институции („системен риск“).

153 
За да избегнат срив на банковата система, държавите членки използваха 
публични средства, за да рекапитализират своите банки, докато централ-
ните банки осигуриха ликвидност на банковата система. Комисията одобри 
държавни помощи в размер на над 5 трилиона евро за финансовия сектор 
и изготви насоки относно своите критерии за одобряване на помощи за 
банките63. Подкрепата от данъкоплатците, която всъщност получиха банките 
между 2007 и 2011 г., възлиза на 1,6 трилиона евро (12,8 % от БВП на ЕС)64.

154 
ЕС също прие серия от ръководни правила за дейността на финансовите 
оператори и пазари, в по-голямата си част изготвени след международни 
преговори в рамките на Г-20, Съвета за финансова стабилност (FSB) и Базел-
ския комитет за банков надзор (реформа на финансовия регламент). Освен 
това ЕС създаде и Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), която 
влезе в сила на 1 януари 2011 г. (вж. каре 5).

63  COM(2012) 778 final от 
21 декември 2012 г., 
SEC(2012) 443 окончателен от 
21 декември 2012 г., стр. 29.

64  Най-голямата част — около 
1,085 трлн. евро (8,6 % от 
БВП), беше предоставена 
за гаранции, следвана от 
рекапитализация (около 
322 млрд. евро, или 2,6 % 
от БВП), обезценени активи 
(около 119,9 млрд. евро, или 
0,9 % от БВП) и мерки за 
ликвидност (89 млрд. евро, 
или 0,7 % от БВП).

Ка
ре

 5 Европейска система за финансов надзор (ЕСФН)

ЕСФН обхваща два елемента:

 ο макропруденциален надзор — за него е отговорен Европейският съвет за системен риск (ЕССР), 
който се състои, наред с другите членове, от представители на централните банки и на националните 
надзорни органи.

 ο микропруденциален надзор, за който са отговорни националните надзорни органи на равнище 
държава членка и три европейски надзорни органа на равнището на ЕС: Европейският банков орган 
(ЕБО); Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейският орган за застраховане 
и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО).
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155 
В съответствие с решенията на срещата на високо равнище на еврозоната 
през юни 2012 г. и предвид по-нататъшното засилване на банковия надзор, 
през октомври 2013 г. Съветът одобри предложението на Комисията за еди-
нен надзорен механизъм (ЕНМ)65. В рамките на ЕНМ ЕЦБ има преки надзор-
ни правомощия над по-„значимите“ банки в съответните държави членки, 
а също и права за извършване на мониторинг на надзора над други банки от 
страна на съответните национални надзорни органи. „Значимостта“ в случая 
се определя от големината или от някои други критерии.

156 
Като по-нататъшна стъпка към банков съюз и за предотвратяване на не-
обходимостта да се извършват още спасявания на банки в бъдеще, на 
10 юли 2013 г. Комисията предложи да се създаде Единен механизъм за 
преструктуриране (ЕМП), който се очаква скоро да бъде приет66. По линия 
на ЕМП се предлага всички разходи по преструктуриране да бъдат поети 
най-напред от акционерите и кредиторите на съответната банка („рекапита-
лизиране чрез вътрешни източници“) и при нужда и като последно средство, 
от Единен фонд за банково преструктуриране, който да се финансира с учас-
тието на банковия сектор.

157 
Кризата разкри общи пропуски при управлението и контрола на глобалната 
финансова система: структурата на стимулите за банките за поемане на ри-
скове, счетоводните правила за установяване на стойността и оповестяване 
на финансовите активи и пасиви, както и ролята на бизнес анализаторите, 
рейтинговите агенции, одитните регулаторни и надзорни органи, които бяха 
твърде близо до отрасъла и не се фокусираха достатъчно върху осигурява-
нето на стабилност на пазара и върху интересите на потребителите.

158 
Реакцията, която включваше спасяването на множество банки от държавите 
членки, а в някои случаи и национализацията на частни банки, въвеждането 
на нова регулаторна уредба за банките и финансовия пазар и реформите 
и създаването на нови надзорни механизми на равнището на ЕС — всичко 
това поставя въпроса за управлението, прозрачността и отчитането.

159 
Едно от предизвикателствата пред реакцията на ЕС е осигуряването на демо-
кратичната легитимност на начина на изготвяне и приемане на регулаторна-
та уредба и начина, по който действат новите инструменти. В ранните фази 
беше обърнато по-малко внимание на необходимите механизми за отчитане 
на резултатите, които се очаква да постигнат тези инструменти.

65  Регламент (ЕС) № 1024/2013 
на Съвета.

 Вж. също Регламент (ЕС) 
№ 1022/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета 
от 22 октомври 2013 г. за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 за създаване на 
Европейски надзорен орган 
(Европейски банков орган) 
във връзка с предоставянето 
на конкретни задачи на 
Европейската централна 
банка съгласно Регламент 
(ЕС) № 1024/2013 на Съвета 
(OB L 287, 29.10.2013 г., стр. 5).

66  В момента е на етап решение 
на Парламента, първо/
единствено четене — T7-
0341/2014 от 15.4.2014 г.
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Координирани действия

160 
Отчитането в новата архитектура на финансовото регламентиране и надзор, 
установена в отговор на кризата, се основава на рамка, която не е още офор-
мена докрай. Например някои системи на равнището на ЕС са понякога само 
частично обхванати от правомощията на Сметната палата:

 — трите надзорни органа се одитират от Сметната палата;

 — ЕНМ подлежи на специални разпоредби (описани по-горе), с които се 
изисква ЕЦБ да се отчита пред Съвета и Европейския парламент и да 
подлежи на одитна проверка от Сметната палата за добро финансово 
управление67. Сметната палата обаче няма отношение към националните 
надзорни органи в рамките на ЕНМ и липсват разпоредби за одиторска 
оценка на системата за надзор като цяло. Възможно е едно по-задълбо-
чено равнище на сътрудничество с върховните одитни институции (ВОИ) 
в съответните държави членки да даде възможност за по-цялостни оцен-
ки, но на този етап подобни механизми не съществуват.

67 Член 27, параграф 2 от 
Протокол № 4 към ДФЕС 
за устава на Европейската 
система на централните 
банки и Европейската 
централна банка.



58Част III — Предизвикателства, свързани с реакцията 
на ЕС на финансовата криза

Механизми за финансова подкрепа на държавите 
членки

161 
Втората фаза на кризата, която започна през 2010 г., беше свързана с държав-
ния дълг. До януари 2013 г. поне 20 държави — членки на ЕС, бяха обхванати 
от решение на Съвета по процедурата при прекомерен дефицит. Връзката 
между банките и държавния дълг засегна фискалните резултати на държави-
те членки: от една страна, някои правителства спасиха няколко банки с фи-
нансови затруднения, а от друга, високата банкова експозиция към държавен 
дълг създаде заплаха от възникване на опасна спирала, която налагаше 
незабавна намеса на равнището на ЕС. До средата на 2013 г. бяха създаде-
ни макрофинансови механизми за стабилност, с което се осигуриха общо 
890 млрд. евро, 313,6 млрд. от които вече бяха използвани до този момент68.

162 
Банковата криза и кризата на държавния дълг оказаха влияние върху иконо-
мическите резултати. Мерките на строги икономии, фискалните корекции, 
растящите разходи за обслужване на дълга и влиянието на разклатения бан-
ков сектор обостриха рецесионния ефект върху икономиката на ЕС:

 — между 2009 и 2010 г. дефицитите в държавните бюджети в еврозоната 
и ЕС като цяло надхвърлиха 6 % от БВП (над два пъти повече от горния 
праг, определен в Договора от Маастрихт);

 — от 2007 до 2013 г. държавният дълг в еврозоната се увеличи от 66,4 % на 
92,7 % от БВП69;

 — Ръстът на БВП в еврозоната и в целия ЕС спадна под своя дългосрочен 
потенциал и достигна отрицателни стойности през 2009 г. (– 4,4 % за 
еврозоната) и 2013 г. (– 0,4 % за еврозоната). В реално изражение БВП 
в еврозоната беше по-нисък през 2013 г., отколкото преди началото на 
кризата през 2007 г.

163 
ЕС отговори на кризата с държавния дълг, като предостави финансова помощ 
на изпитващите затруднения държави членки чрез серия от механизми 
(вж. таблица 4).

164 
Предприетите в рамките на ЕС инициативи включват:

 — Европейски механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), с който 
се предвижда да се оказва финансова помощ на държавите членки въз 
основа на гаранции от бюджета на ЕС (Съветът реши да премахне този 
инструмент до края на 2013 г.); и

 — подкрепа за платежния баланс (ПБ), която съществува отпреди кризата 
и също предоставя заеми и кредитни линии, гарантирани от бюджета 
на ЕС.

68 Актуализирано до 
30 юни 2013 г. Въз основа 
на комбинирания кредитен 
капацитет от 700 млрд. евро 
на механизма за подкрепа 
на платежния баланс, 
механизма за отпускане 
на заеми за Гърция, ЕМФС 
и комбинирания праг на 
EFSF и ЕМС, взети заедно 
(вж. таблица 4).

69 Евростат, онлайн данни, 
статистика за държавните 
финанси, общ държавен 
дефицит (като % от БВП) 
и общ брутен държавен дълг 
(като % от БВП); вж. също 
бюлетина на Евростат от 
22 януари 2014 г.
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ЕС и междуправителствените механизми за финансова подкрепа
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а 

4

Инструменти 
за финансова 

подкрепа

Подкрепа за 
платежния 
баланс (ПБ)

Междуправи-
телствени заеми 

за Гърция от 
еврозоната

Европейски механи-
зъм за финансово 

стабилизиране 
(ЕМФС)

Европейски 
инструмент за 

финансова стабилност 
(EFSF)

Европейски механи-
зъм за стабилност 

(ЕМС)

Правна/институ-
ционална форма

Механизъм на ЕС
Междуправителствено 
споразумение

Механизъм на ЕС
Частно дружество, 
собственост на страните от 
еврозоната 

Междуправителствена 
организация

Структура на 
капитала 

Гарантиран от 
бюджета на ЕС (т.е. 
всички държави — 
членки на ЕС)

Няма, двустранни 
заеми, обединени от 
Европейската комисия

Гарантиран от бюджета на 
ЕС (т.е. всички държави — 
членки на ЕС)

Гаранции и свръхгаранции 
от държавите в еврозоната

80 млрд. евро внесен 
и 620 млн. евро невнесен 
капитал 

Капацитет на 
кредитиране

50 млрд. евро 80 млрд. евро 60 млрд. евро 440 млрд. евро 500 млрд. евро

Заети суми 
и държави членки 
получателки

13,4 млрд. евро 
(Латвия, Унгария 
и Румъния)

52,9 млрд. евро 
(Гърция)

43,8 млрд. евро (Ирландия 
и Португалия)

166,1 млрд. евро (Гърция, 
Ирландия и Португалия)

44,3 млрд. евро (Испания 
и Кипър)

Инструменти
Заеми, кредитни 
линии

Заеми Заеми, кредитни линии
Заеми, покупки на 
облигации на първичния 
и вторичния пазар 

Заеми, покупки на 
облигации на първичния 
и вторичния пазар

Продължителност
Постоянен 
механизъм 

Заеми за погасяване 
седем и половина 
години след датата на 
отпускане на 22 равни 
тримесечни вноски

До края на юни 2013 г. ще 
продължи да е оперативен 
и след това до окончател-
ното погасяване на всички 
неизплатени задължения 

До края на юни 2013 г. ще 
продължи да е оперативен 
и след това до окончател-
ното погасяване на всички 
неизплатени задължения 

Постоянен механизъм от 
октомври 2012 г. насам

Основни органи 
за вземане на 
решения

Решение на Съвета 
с квалифицирано 
мнозинство по 
предложение от Ев-
ропейската комисия 

Еврогрупа

Решение на Съвета с ква-
лифицирано мнозинство 
по предложение от 
Европейската комисия 

Еврогрупа/Съвет на дирек-
торите на EFSF

Еврогрупа/Съвет на 
гуверньорите на ЕМС 

Финансиране на 
правно основание

Член 143 от ДФЕС
Междуправителствено 
решение и член 136 
от ДФЕС

Член 122 от ДФЕС (държава 
членка в „извънредни об-
стоятелства извън нейния 
контрол“) 

Междуправителствено 
решение

Междуправителствен 
договор, свързан с изме-
нения член 136 от ДФЕС

Отчитане 

Подлежи на 
процедурата на ЕС 
по освобождаване от 
отговорност 

Инструментът не 
попада в обхвата на 
процедурата на ЕС 
по освобождаване 
от отговорност. 
Дейностите на Коми-
сията в подкрепа на 
механизма подлежат 
на процедурата на ЕС 
по освобождаване от 
отговорност.

Подлежи на процедурата 
на ЕС по освобождаване от 
отговорност 

Инструментът не попада 
в обхвата на процедурата 
на ЕС по освобождаване от 
отговорност. Отчетите се 
освобождават от отговор-
ност на общото годишно 
заседание на акционерите. 
Дейностите на Комисията 
в подкрепа на механизма 
подлежат на процедурата 
на ЕС по освобождаване от 
отговорност. 

Инструментът не попада 
в обхвата на процедурата 
на ЕС по освобождаване 
от отговорност. Съветът 
на гуверньорите е орга-
нът по освобождаване от 
отговорност. Дейностите 
на Комисията в подкрепа 
на механизма подлежат 
на процедурата на ЕС 
по освобождаване от 
отговорност.

Публичен одит 

Одит от Сметната 
палата съгласно 
член 9а от Регламент 
(ЕО) № 332/2002 

Не е предвиден 
Одит от Сметната палата 
съгласно член 8 от Регла-
мент (ЕС) № 407/2010 

Назначен е частен одитор 

ЕМС се одитира от одитен 
съвет от петима членове, 
един от които от Смет-
ната палата, действащи 
съгласно личните си 
правомощия. Предвижда 
се използване на частен 
одитор.

Източник: ЕСП.
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165 
Някои ключови инициативи обаче бяха предприети от държавите — членки 
на ЕС, извън рамките на Съюза. Такъв е случаят с:

 — Договора за стабилност, координация и управление в икономическия 
и паричен съюз (ДСКУ);

 — механизма за отпускане на заеми за Гърция — инструмент на държавите 
от еврозоната, който се финансира от двустранни заеми и от Европей-
ския инструмент за финансова стабилност (EFSF) и за който съдейства 
Европейската Комисия. Националните вноски в механизма за отпускане 
на заеми за Гърция могат да бъдат одитирани от националните ВОИ, като 
гръцката одитна институция може да проверява законосъобразността на 
изразходваните средства в Гърция, но не и тяхната ефективност, и не из-
вършва одити на изпълнението. Сметната палата може да одитира само 
техническата подкрепа, предоставяна от Европейската комисия;

 — Европейския механизъм за финансова стабилност (EFSF), финансиран 
с публични парични средства, който беше създаден от държавите членки 
от еврозоната като частно средство, без да е уреден одитът от или отчи-
тането пред европейските институции;

 — Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), създаден с цел да предос-
тавя помощ на държавите членки от еврозоната, изпитващи финансови 
затруднения. Този междуправителствен договор ще бъде прилаган от 
някои институции на ЕС: уреждането на споровете е делегирано на Съда 
на ЕС, докато следпрограмното наблюдение ще се извършва от Европей-
ската комисия и Съвета. Не е предвидена никаква роля за Европейския 
парламент (отчитане), нито за Сметната палата. ЕМС ще се одитира от 
одитен съвет от петима души, действащи съгласно личните си правомо-
щия. За разлика от фискалния пакт, в ЕМС не са предвидени разпоредби 
за включването му в бъдеще в Договора за ЕС. Политическите органи на 
ЕС обаче изтъкнаха, че „в резултат на недостатъците на предишната архи-
тектура на ИПС бяха установени някои междуправителствени договоре-
ности, но те ще трябва в крайна сметка да бъдат интегрирани в правната 
рамка на Европейския съюз“70.

166 
Сметната палата може да одитира тези механизми, създадени в рамките на 
правната уредба на ЕС (ПБ и ЕМФС), и функциите, възложени на институци-
ите на ЕС (например ГД „Икономически и финансови въпроси“) за всички 
механизми за подкрепа (в това число EFSF, ЕМС и гръцките заеми), от гледна 
точка на оценката за квалифицираност за отделните механизми за подкрепа, 
формулирането на условията, мониторинга на изпълнението от страна на 
държавата и процеса на формулиране на специфичните препоръки за всяка 
държава. Някои одитни проверки на изпълнението в тези области се про-
веждат в момента.

70 „Към един истински 
икономически 
и паричен съюз“, пътна 
карта, разработена 
от председателя на 
Европейския съвет 
в сътрудничество 
с председателите на 
Европейската комисия, 
на Еврогрупата и на 
Европейската централна 
банка, 5 декември 2012 г.
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167 
Във всички инструменти за подкрепа, основани на междуправителствени 
споразумения, се предвиждат проверки от външен одитор. Освен това някои 
национални ВОИ одитират съответните национални дялове в различните 
финансови инструменти за подкрепа. Този фрагментарен подход, в комбина-
ция с различните правни основания и разнообразни механизми за отчитане, 
водят до усложнена структура на управлението и отчитането.

Координирани действия

168 
Фрагментарният подход към създаването на механизми за финансова под-
крепа и частичните права за одит на различни публични одитни органи не 
способстват за всеобхватен обзор на реакцията на равнището на ЕС. За тази 
цел механизмите за одит се нуждаят от укрепване.

Управление на изпълнението

169 
Понастоящем Комисията не предоставя изчерпателна информация и докла-
дване за това дали мерките за финансова подкрепа са ефективни за смекча-
ване на ефекта на разпространението и дали държавите получателки пре-
одоляват успешно финансовите си затруднения в резултат на спазването на 
договорените условия и програми.
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Засилен икономически и фискален надзор

170 
Бяха взети множество мерки, за да се осигури икономическата координация 
с цел намаляване на отрицателния ефект на разпространението от действи-
ята, приложени от една държава членка. Те включват серия от регламенти 
и директиви (така наречените пакети от шест и съответно два законодател-
ни акта), както и серия от договори извън правната уредба на ЕС, с които се 
обвързват подписалите ги държави членки (Фискалния пакт).

171 
Тези правила налагат горни прагове на бюджетния дефицит и дълга и меха-
низми за надзор с цел да се предотвратят ефектите на разпространение пре-
ди всичко в еврозоната. Те също така рационализират графика на бюджетния 
процес в 28-те държави членки в рамките на европейския семестър и реша-
ват въпроси, отнасящи се до съответните национални отчети и статистика.

Засилване на мерките за фискална и икономическа коор-
динация на равнището на ЕС

172 
Непосредствено след финансовата криза ЕС предприе мерки за реформира-
не на Пакта за стабилност и растеж. Първият опит беше пактът „Евро плюс“. 
По-скорошната реформа представлява серия от законодателни актове, 
известни като „Пакета от шест акта“ и „Пакета от два акта“, които са насочени 
към засилване на фискалната и икономическата координация и съответния 
надзор на равнището на ЕС. Договорът за стабилност, координация и управ-
ление в ИПС (известен като „Фискалния пакт“) също укрепва отчитането на 
държавите членки една пред друга.

 — Пактът за стабилност и растеж (ПСР) е споразумение между 28-те 
държави — членки на ЕС, за улесняване и поддържане на стабилността 
на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Пактът, който е основан пре-
ди всичко на членове 121 и 126 от ДФЕС, включва фискален мониторинг 
на държавите членки от страна на Европейската комисия и Съвета на 
министрите и публикуването всяка година на препоръка за действия по 
политиката, за да се гарантира пълно спазване на ПСР също и в средно-
срочен план. Основите на пакта са поставени с резолюция и два регла-
мента на Съвета през юли 1997 г. Първият регламент „за засилване на 
надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията 
на икономическите политики“, известен като „предпазния лост“, влиза 
в сила на 1 юли 1998 г.71 Вторият регламент „за определяне и изясняване 
на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит“, известен като 
“корективните мерки“, влиза в сила на 1 януари 1999 г.72 Всички държа-
ви — членки на ЕС, с изключение на Обединеното кралство73, са авто-
матично членки и на ИПС, и на ПСР, както е определено в параграфи от 
самия Договор за ЕС.

71 Регламент (ЕО) № 1466/97 
на Съвета от 7 юли 1997 г. 
за засилване на надзора 
върху състоянието на 
бюджета и на надзора 
и координацията на 
икономическите политики 
(ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1).

72 Регламент (ЕО) № 1467/97 
на Съвета от 7 юли 1997 г. за 
определяне и изясняване на 
прилагането на процедурата 
при прекомерен дефицит 
(ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.).

73 Съгласно член 4 от 
Протокол № 15 (ДФЕС) това 
задължение не се прилага 
за Обединеното кралство; 
съгласно член 5 от Протокол 
№ 15 (ДФЕС) задължението 
за избягване на прекомерен 
дефицит се прилага за 
Обединеното кралство.
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 — Пакетът от шест законодателни акта е част от вторичното законода-
телство на ЕС и по принцип е приложим към всички 28 държави членки, 
но включва също и някои специални правила само за държавите членки 
от еврозоната. Пакетът от два законодателни акта е приложим само към 
последните.

 — Нормативните разпоредби в пакета от шест и в пакета от два законода-
телни акта укрепват различни аспекти на икономическия и фискалния 
надзор. Важните общи характеристики са следните: i) приети са по обик-
новената законодателна процедура, ii) по-високо равнище на консулта-
ции между ЕП и националните парламенти в контекста на икономическия 
диалог, iii) изискват се периодични прегледи на ефективността от Коми-
сията и iv) разпоредби за йерархията на отчитане между съответните 
страни.

 — Фискалният пакт (ДСКУ)74 е отделен договор, който урежда отговор-
ността на държавите членки една спрямо друга с оглед на необходимите 
за защита на еврото бюджетни практики. С него се оправомощава Коми-
сията да завежда дело пред Съда на ЕС и такива решения да подлежат 
на принудително изпълнение. С договора също така се укрепват иконо-
мическите и фискалните норми на ЕС, като се изисква подобни условия 
да бъдат заложени в националното законодателство и координацията 
и надзорът да се опират на институциите на ЕС и на мерките, предвидени 
в правото на ЕС75. Комисията осигурява мониторинга и задействането на 
необходимите корективни процеси.

74 Договор за стабилност, 
координация и управление 
в икономическия и паричен 
съюз (ДСКУ), наречен още 
Фискален пакт.

75 Вж. членове 10 и 11 от ДСКУ.
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7

Европейски семестър

Ноем. Дек. Ян. Февр. Март. Апр. Май Юни Юли Авг. Септ. Окт. Ноем. Дек.

Речник на термините
ГОР — Годишен обзор на растежа, ДМП — Доклад за механизма за предупреждение,
СВДП — Специфични за всяка държава препоръки, ЗП — Задълбочен преглед,
НПР — Национална програма за реформи, ПСК — Програма за стабилност и конвергенция. 

Становище на Европейската 
комисия относно 
проектобюджетите на 
еврозоната; прогноза от 
есента

Преоктобюджети на 
държавите членки на 
еврозоната

Европейската комисия 
предлага СВДП;                
прогноза от пролетта

Насоки на Европейския 
съвет относно 

политиката, изготвени 
въз основа на ГОР

Държавите членки 
на еврозоната 
приемат бюджети

Европейският съвет 
приема СВДП

ГОР и ДМП; 
започване на ЗП

Държавите членки 
представят НПР и ПСК;            
резултати от ЗП

Източник: Европейска комисия.

График на европейския семестър

Европейски семестър

173 
Европейският семестър е нова архитектура на управление, която държавите 
— членки на ЕС, договориха през 2010 г.76 Той е създаден, за да се рациона-
лизират икономическата и фискалната координация на национално равнище 
и на равнището на ЕС, и включва стриктен годишен график за събиране, 
анализиране и оценяване на широк набор от икономически показатели. Той 
трябва да осигури за всички заинтересовани страни (Европейския парламент 
и националните парламенти, държавите членки и институциите на ЕС) необ-
ходимата рамка за по-добър надзор и по-добра координация (вж. фигура 7).

76 Договорен на 
7 септември 2010 г. от 
държавите — членки на 
ЕС, след предложения 
на Комисията IP/10/561 
и IP/10/859 съответно от май 
и юни 2010 г.
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Надеждни национални отчети и статистики

174 
Мерките, предприети с цел насърчаването на устойчиви публични финанси, 
представляват нови предизвикателства за публичното отчитане и одита. 
Фискалната и икономическата координация почиват до голяма степен на 
висококачествени счетоводни разчети и статистика, които са съпоставими 
между държавите членки. Фактите сочат, че липсата на фискална прозрач-
ност поражда реални разходи за държавите членки и ЕС. Неспособността 
на някои държави да оценят своето същинско фискално положение беше 
обострящ фактор в пиковия период на кризата77.

175 
В отговор на това Комисията проведе през 2012 г. чрез Евростат оценка78 на 
ситуацията по отношение на стандартите за счетоводна отчетност, прила-
гани в държавите членки. В доклада се разглеждат последствията от хармо-
низираните между държавите членки счетоводни стандарти за публичните 
финанси. Международните счетоводни стандарти за публичния сектор 
(МССПС) са набор от стандарти, създадени с цел да се гарантира, че отчетите 
на основата на текущо начисляване осигуряват навременна, точна и надежд-
на информация за финансовото и икономическото състояние на даден пуб-
личен орган. Комисията (Евростат) провежда консултации със заинтересова-
ните страни относно пригодността на МССПС като основа за разработването 
на европейски счетоводни стандарти за публичния сектор (ЕССПС), с които 
да могат да се регламентират счетоводните стандарти на основата на текущо 
начисляване за публичния сектор в държавите членки.

176 
Независимо от това кой счетоводен стандарт ще бъде договорен, прозрач-
ността трябва да включва:

 — качествена информация за рисковете с цел да се поддържа осведоме-
ност за възможните икономически шокове в публичните финанси;

 — подходящо и пълно оповестяване на съществуващите и потенциалните 
задължения на държавния и свързаните сектори (за да се изясни обхва-
тът на извънбюджетната фискална дейност, чиято цена по-късно рефлек-
тира върху държавата); и

 — навременно, ефикасно и точно докладване за всички икономически 
събития в единната система за счетоводна отчетност на публичните 
структури.

77 International Monetary Fund 
(2012), Fiscal transparency, 
accountability, and risk, 
Fiscal Affairs Department 
and Statistics Department 
(Международен валутен 
фонд (2012), Фискална 
прозрачност, отчитане 
и риск, Отдел по фискални 
въпроси и Отдел по 
статистика), 7 август 2012 г.

78 Доклад на Комисията до 
Съвета и Европейския 
парламент „Към прилагане 
на хармонизирани 
счетоводни стандарти 
за публичния сектор 
в държавите членки — 
Пригодност на МССПС 
за държавите членки“ 
(SWD(2013) 57 final), 
COM(2013) 114 final.
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Координирани действия

177 
Ефективността на рамката за надзора почива на резултатите на различни 
действащи фактори, включени в процеса: Съветът отговаря за решенията, 
свързани с икономическата координация и икономическото управление, 
докато Комисията отговаря за централните операции, които са в основата на 
функциите за координация и надзор на ЕС.

178 
В пакетите от шест и два законодателни акта и във Фискалния пакт са зало-
жени разпоредби за консултации с Европейския парламент: всички норма-
тивни документи съдържат разпоредби за предоставяне на информация на 
ЕП и за провеждане на диалог с него в рамките на европейския семестър. 
Правилата предвиждат ЕП да бъде по-широко информиран и да има възмож-
ността да влияе върху решенията на Съвета. Не е ясно дали (или как) в рам-
ките на европейския семестър и на икономическия диалог ще се вземе под 
внимание работата на върховните одитни институции (ВОИ) по съответните 
въпроси.

179 
Гражданите очакват от публичните органи, включително одиторите, да ги 
предупреждават за сериозните системни рискове за техните финансови 
интереси. Одиторите признават своята отговорност. На ХХІ Международен 
конгрес на Международната организация на върховните одитни институции 
(INTOSAI) през 2013 г. членовете ѝ заключиха в своето споразумение, че ВОИ 
играят роля за привличането на вниманието „към всички общи или систем-
ни въпроси, които са от такова значение, че могат да окажат въздействие 
върху дългосрочната устойчивост на държавните политики и финанси“. Като 
върховна одитна институция на ЕС, от Сметната палата може да се очаква да 
предупреждава за възможни европейски системни рискове.

180 
Въпреки че ролята на одитните институции не цели да дублира тази на 
институциите, отговарящи за възможно най-ранно установяване и преодо-
ляване на системните рискове, одиторите следва да оценяват дали подобни 
структури са подходящи за тези цели. Всяко разширяване на функциите 
на одиторите, както се предлага в заключителния документ на конгреса на 
INTOSAI, би изисквало един по-широк консенсус с другите заинтересовани 
страни и преценяване на необходимия за подобни дейности капацитет.
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181 
Системата в момента обаче е фрагментирана и усложнява отчитането и оди-
та в публичния сектор. Необходима е ясна йерархия на отговорността, за 
да може да се търси отговорност от органите, включително отговорност за 
управлението на публичните средства. Все по-трудно е да се разбере кой за 
какво е отговорен в разгледаните по-горе области в ЕС. Тази все по-голяма 
сложност излага на риск легитимността на ЕС.

182 
Както пътната карта на председателя на Европейския съвет, така и подробни-
ят план на Комисията очертаха предложения за укрепване на икономическия 
и паричен съюз и на банковия съюз. Дискутираните в момента елементи 
включват възможни правомощия за преразглеждане на националните бю-
джети в съответствие с поетите европейски ангажименти, повече влияние на 
ЕС върху данъчното облагане и заетостта и в дългосрочен план — развитие 
на фискален капацитет, фонд за обратно изкупуване, насочен към управле-
ние на критични ситуации с дълга, и обща застраховка на държавния дълг 
за държавите членки от еврозоната. Няколко от тези елементи ще изискват 
изменение на Договорите за ЕС. Трябва да се вземат мерки всеки от тези ме-
ханизми да бъде подсигурен с ясни, съгласувани и прозрачни схеми за одит 
и отчитане.

183 
Финансовата криза ускори създаването на нови инструменти със специ-
фични механизми за отчитане и одит. Тези механизми са пример за по-общи 
предизвикателства, описани по-горе в част ІІ. Бързината, с която бяха създа-
дени някои инструменти, и тяхната иновативност показват, че прилаганите 
до момента механизми за отчитане и одит следва да бъдат подлагани на 
преглед през следващите години и всеки път, когато пряко или косвено са 
засегнати публични средства, следва да бъдат прилагани механизми за съот-
ветна прозрачност, одит и отчитане.
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184 
Подходящите механизми за отчитане и одит са особено важни за проце-
са на демократичен надзор. При прегледа на институционалната среда 
на ЕС и развитието ѝ напоследък Сметната палата установи шест области 
(вж. таблица 2), които представляват особено предизвикателство.

185 
Подобряването на отчитането и одита в публичния сектор на равнището на 
ЕС изисква:

 — установяването на последователни и всеобхватни механизми за отчитане 
и одит за всички политики, инструменти и парични средства на ЕС;

 — съгласувани и последователни механизми за отчитане и одит в пуб-
личния сектор, особено за координираните и междуправителствените 
инструменти. Предвид сложността, съответната рамка трябва да бъде 
добре структурирана и да осигурява координация между парламентите 
и публичните одитни институции, както на национално, така и на равни-
щето на ЕС;

 — по-последователен и цялостен набор от механизми, за да се обхване упо-
требата на всички средства, управлявани от институции и органи на ЕС;

 — подобряването от страна на всички участващи в управлението и кон-
трола на бюджета на ЕС страни най-вече на следните аспекти: форму-
лиране на целите; контрол за съблюдаване на правилата; измерване на 
постиженията и резултатите; съответни вътрешни системи за контрол 
и докладване;

 — засилено сътрудничество, за да може парламентите да оказват цялостен 
контрол върху европейските инструменти. Съществуващата архитектура 
на ЕС за отчитане и одит и европейските инструменти с междуправител-
ствен характер трябва да бъдат подобрени.

186 
Вследствие на разсъжденията върху развоя след финансовата криза, 
и в по-общ план — в рамките на ЕС и държавите членки, и предвид насто-
ящото ниво на икономическа, бюджетна и парична интеграция, става ясно, че 
е необходимо по-голямо сътрудничество между Европейската сметна палата 
и ВОИ на държавите членки на двустранна или по-широка основа в зависи-
мост от разглежданите въпроси, за да се предложи по-пълен и по-цялостен 
обзор. Освен това са необходими значителни дискусии и дебат по цялостни-
те системи на отчитане и одит в рамките на ЕС. Настоящият преглед изтъкна 
различни пропуски и припокривания в тези системи от гледна точка на отчи-
тането и одита и трябва да спомогне за насърчаване и фокусиране на дебата.
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Списък на агенциите на ЕС

33 децентрализирани агенции

1. Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
2. Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
3. Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
4. Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)
5. Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
6. Европейска агенция за ГНСС (GSA)
7. Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
8. Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
9. Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
10.  Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в  

областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
11.  Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на  

държавите — членки на Европейския съюз (Frontex)
12. Европейска агенция по лекарствата (EMA)
13. Европейска агенция по химикали (ECHA)
14. Европейска железопътна агенция (ERA)
15. Европейска полицейска служба (Европол)
16. Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
17. Европейска фондация за обучение (ETF)
18. Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
19. Европейски банков орган (ЕБО)
20. Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
21. Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
22. Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
23. Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
24.  Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
25. Европейски полицейски колеж (CEPOL)
26. Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
27. Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
28. Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
29. Евроюст
30.  Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
31. Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)
32. Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)
33. Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

П
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6 изпълнителни агенции

34. Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)
35. Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
36. Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)
37. Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)
38. Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните (EAHC)
39. Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)

1 агенция към Евратом

40. Агенция за снабдяване към Евратом (ESA)
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КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?

Безплатни публикации:

•  един екземпляр: 
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  повече от един екземпляр или постери/карти: 
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm), 
от делегациите в страни извън Европейския съюз (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm), 
като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm) 
или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).
(*)  Информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои оператори, от обществени 

телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:

• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Платени абонаменти:

•  чрез някой от търговските представители на Службата за публикации на 
Европейския съюз (http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm).
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