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03Кратко изложение

I
Обзорните прегледи представляват нов продукт на 
Европейската сметна палата (Сметната палата). В тях се 
разглеждат широки теми въз основа на извършените 
от Сметната палата изследвания и натрупаните знания 
и опит. Прегледите служат като основа за консултации 
и диалог със заинтересованите страни на Сметната 
палата. Те дават възможност на Сметната палата да 
представи становища по важни въпроси, които обикно‑
вено не са предмет на одит. В първия обзорен преглед 
се разглеждат въпроси, свързани с механизмите на ЕС за 
отчитане и за одит в публичния сектор. Вторият обзорен 
преглед е насочен към проверка на рисковете пред 
финансовото управление на бюджета на ЕС.

II
Доброто управление на публичните разходи пред‑
полага, че парите на данъкоплатците се използват за 
приоритети, признати за полезни и желани от обще‑
ството (посредством неговите избрани представители), 
при които поставените цели се постигат по ефикасен, 
ефективен и икономичен начин, а наличието на система 
с проверки и уравновесени правомощия гарантира 
спазването на демократичния принцип за отчетност 
и ефективно управление.

III
В продължение на дълго време акцентът в голяма степен 
беше поставен върху изразходването на бюджета на ЕС 
в съответствие с установените за неговото използване 
правила, без да се обръща достатъчно внимание на 
доброто съотношение между разходи и ползи, и на доба‑
вената стойност от резултатите на ниво ЕС. Добавена стой‑
ност, която означава предоставянето на ясни и видими 
ползи за ЕС и неговите граждани, които не могат да бъдат 
постигнати чрез изразходване на средства единствено на 
национално, регионално или местно ниво.

IV
Настоящото изложение обобщава един по‑подробен 
доклад, в който поставените въпроси са разгледани 
по‑задълбочено. Тези два документа са подкрепени 
от серия от информационни материали, в които се 
съдържа по‑подробна информация относно източ‑
ниците на приходите на ЕС, различните категории 
бюджетни разходи (които съответстват на функциите от 
многогодишната финансова рамка), и процеса за възла‑
гане на обществени поръчки.

V
Риск пред доброто финансово управление представлява 
вероятността бюджетът на ЕС:

а) да не бъде използван според предвиденото, за 
целите и съгласно правилата, установени от бю‑
джетния орган (законосъобразност и редовност на 
разходите);

б) да не бъде правилно осчетоводен в годишните 
финансови отчети (надеждност на отчетите)1;

в) да не бъде изразходван по разумен начин, съглас‑
но принципите на едно добро финансово управле‑
ние (икономичност, ефикасност и ефективност); и

г) разходите на ЕС да не доведат до постигане на 
допълнителна стойност, а очакваните ползи да не 
се реализират (добавена стойност на ниво ЕС).

VI
Стабилното управление на тези рискове би следвало 
до доведе до добро качество на разходите, т.е. разходи, 
които се използват по икономичен, ефективен и ефи‑
касен начин, и в съответствие с правилата. Сметната 
палата обаче установи известен брой ключови въпроси, 
които заслужават да бъдат конкретно посочени, и които 
са по‑подробно разгледани в следните точки:

Правила за допустимост и други 
условия за получаване на 
подпомагане от ЕС

VII
По‑голямата част от средствата на ЕС се предоставят 
за бизнеса или за граждани, които кандидатстват за 
безвъзмездна финансова помощ и субсидии. Правилата 
за плащане на средства от бюджета на ЕС и условията за 
тяхното получаване са заложени в законодателството 
и често се допълват от други критерии и изисквания за 
допустимост, които се определят от органите, управля‑
ващи фондове на ЕС в държавите членки. Възможно 
е тези допълнителни изисквания да бъдат ненужни и да 
налагат административни пречки. Системите за контрол 
на различните нива невинаги са достатъчни, за да се 
направи проверка на всички условия.

1 В настоящия обзорен преглед на рисковете пред финансовото 
управление този въпрос няма да бъде разглеждан, тъй като 
Сметната палата е предоставила положително становище 
относно надеждността на отчетите от 2007 г. насам.
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VIII
Сложните правилата за допустимост и другите условия 
могат да доведат до незадоволително насочване на 
фондовете от ЕС и неоптимално използване на неговия 
бюджет: възможно е потенциалните бенефициенти 
да се откажат да кандидатстват за подпомагане от ЕС; 
Сложният характер на правилата увеличава трудностите 
и разходите за администрациите, които трябва да прове‑
рят, че заявленията и плащанията са извършени по пра‑
вомерен начин, както и че всички условия за получаване 
на помощта са спазени.

IX
Въпреки че Комисията е предприела стъпки за намаля‑
ване и опростяване на законодателството органите на 
държавите членки и другите бенефициенти все още са 
изправени пред трудности. В някои бюджетни области 
има прекалено много нива на правила. Това може да 
доведе до различни тълкувания на правилата и оттам до 
непоследователното им прилагане.

Прилагане на правила и процедури за 
възлагане на обществени поръчки

X
Обществените поръчки представляват закупуване на 
стоки и услуги, както и възлагането на строителни дей‑
ности от страна публични организации. Директивите на 
ЕС в областта на обществените поръчки имат за цел да 
насърчат интегрирането на икономиката на ЕС („вътреш‑
ният пазар“) чрез улесняване на трансграничното сключ‑
ване на договори и търговски операции, както и чрез 
по‑прозрачното извършване на тези процеси. Като цяло 
публичните администрации, които получават подпо‑
магане от бюджета на ЕС, трябва да спазват правилата 
и процедурите за възлагане на обществените поръчки, 
да прилагат общите правила за прозрачност (откритост) 
и равно третиране на потенциалните доставчици при 
закупуване на продукти. Неспазването на тези правила 
и процедури може да доведе до по‑високи разходи за 
публичния бюджет, слаба конкуренция, отхвърляне на 
солидни оференти или допълнителни разходи и забавя‑
ния поради прекратяване на договори.

XI
Резултатите от одита на Сметната палата показват, че 
голям брой от установените от нея грешки се отнасят 
до незадоволително прилагане на правилата и проце‑
дурите за възлагане на обществени поръчки. Това може 

да умишлено с цел облагодетелстване на някои достав‑
чици спрямо други, или по невнимание поради недобре 
изтълкувани правила.

Капацитет на органите на държавите 
членки да управляват и изразходват 
средства на ЕС

XII
Органите на държавите членки поемат отговорността 
да гарантират, че субсидиите и безвъзмездно отпусна‑
тите средства се изплащат на допустими бенефициенти, 
както и че всички платени недължими суми се съби‑
рат надлежно. Разходите за установяване на органите 
и системите за администриране на средствата на ЕС се 
споделят между държавите членки и ЕС, като Европей‑
ският съюз разполага с известна свобода на преценка за 
тяхното организиране.

XIII
Фондовете на ЕС се усвояват чрез 28 национални адми‑
нистрации и много регионални и местни органи с раз‑
личен административен капацитет (умения и ресурси). 
Това увеличава риска от възникване на грешки, както 
и риска от слабо усвояване на средствата. Това може 
също така да доведе до забавяне на прилагането на 
финансираните от ЕС дейности и проекти, да засегне 
качеството на регулаторните дейности и да възпрепят‑
ства обмена на информация между Комисията и държа‑
вите членки.

Координиране на бюджетите на ЕС 
и на държавите членки при наличие 
на натиск за усвояване на фондовете 
на ЕС

XIV
Годишният характер на бюджета на ЕС може да създаде 
проблеми при финансирането на дейности, които се 
изпълняват в продължение на много години. Преобра‑
зуването на решенията за финансиране в конкретни 
приоритети и дейности отнема време. Освен това 
бюджетните процеси на ЕС и на държавите членки са 
отделни: в тях участват различни заинтересовани страни 
с различни приоритети. Циклите, които следват, също са 
различни. Това може да доведе до припокривания, про‑
пуски или противоречия между националните бюджети 
и бюджета на ЕС.
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XV
Много дейности и проекти се финансират едновре‑
менно от бюджета на ЕС и от националните бюджети 
(„съфинансирани разходи“), като това предполага, че 
всички тези бюджети са на разположение. Мерките за 
бюджетни ограничения в държавите членки могат да 
бъдат причина за съществено намаляване на национал‑
ните фондове, както и за предоставянето им на разпо‑
ложение само за изпълнение на някои от дейностите. 
В допълнение устойчивият характер на финансираните 
от ЕС дейности може също така да бъде проблемен, след 
като фондовете на ЕС вече не са на разположение.

XVI
Поради прекалено засиления акцент върху усвояването 
на бюджета на ЕС (подход, ориентиран единствено към 
вложените средства) тези, които управляват дейностите 
и проектите, често се фокусират върху спазването на 
условията за получаване и използване на средствата, 
без да се обръща внимание на постигането на резултати.

Въздействие на годишните бюджети 
на ЕС върху управлението на 
дейностите и паричните потоци

XVII
Органите на държавите членки, другите посредници 
и бенефициенти разполагат с възможността да получат 
парични аванси (предварително финансиране) за започ‑
ване на техните дейности. Ненужно дългите периоди на 
предварителното финансиране може да увеличи риска 
то грешки или загуби и особено да затрудни прена‑
сочването на дейностите с цел постигане на резултати. 
Тъй като съществуват дълги срокове за представяне на 
заявленията за разходи, проблемите стават видни едва 
в последващите години, когато може би е твърде късно, 
за да бъдат коригирани.

XVIII
В бъдеще от държавите членки ще се изисква да 
участват с 1 234 млрд. евро за покриване на поетите 
задължения. Тази сума включва 908 млрд. евро, които 
са одобрени за многогодишната финансова рамка 
2014—2020 г. (плащания) и допълнителни 326 млрд. евро 
за изплащане на поети задължения от предходни мно‑
гогодишни финансови рамки. Това може да повлияе на 
капацитета на Комисията да изпълни всички заявления 
за плащания в годината, в която те са направени.

Ползи от усвояването на бюджета на 
ЕС — добавена стойност на ниво ЕС

XIX
Разходите от бюджета на ЕС, направени на територията 
на Европейския съюз, трябва да предоставят ясни 
и видими ползи за ЕС и неговите граждани, които да не 
могат да бъдат постигнати чрез извършване на разходи 
единствено на местно, регионално или национално 
ниво.

XX
В някои случаи, обаче, е възможно бюджетът на ЕС да 
не постигне повече от обикновено увеличаване на 
наличните фондове, без да добавя някаква специфична 
стойност на ниво ЕС; фондовете на ЕС могат да бъдат 
използвани за дейности, които така или иначе биха били 
осъществени от държавите членки и другите бенефи‑
циенти (икономически загуби от неефективно разпре‑
деление на ресурсите); или е възможно тези фондове 
да не бъдат достатъчни за постигане на предвидените 
резултати.

Качество на данните и информацията

XXI
Комисията координира голям брой заинтересовани 
страни, които участват в процеса на изразходване на 
бюджета, и невинаги може да наложи стандартизирани 
процеси и системи на управление. Предизвикателството 
е да се гарантира, че правилните данни са събрани 
навреме от междинните нива, както и че тези данни 
могат да бъдат предмет на ефективна проверка.

XXII
В допълнение често мониторингът и финансовото 
управление, както и управлението на изпълнението на 
дейностите се основават на непълна или ненадеждна 
информация.
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Одити и разходи, които не се поемат 
от бюджета на ЕС

XXIII
Разходите, които не се поемат от бюджета на ЕС, обикно‑
вено следва да бъдат върнати в бюджета („събиране на 
неправомерно извършени разходи“) от бенефициентите. 
Комисията разполага с възможността да прилага също 
така „корекции“ на разходите, които са декларирани от 
държавите членки за възстановяване от бюджета на ЕС. 
По‑специално Комисията отхвърля тези разходи като 
допустими за поемане от бюджета на ЕС и те следва да 
се поемат от националните бюджети. Въпреки това упра‑
влението на подобни корекции е сложно и стимулира 
в много малка степен държавите членки да преодолеят 
слабостите в своите системи. По отношение на някои 
категории разходи, по‑специални тези в областта на 
сближаването, държавите членки разполагат с въз‑
можността да заменят отхвърлените разходи с други 
допустими разходи.

XXIV
Комисията не разполага с възможността директно и сис‑
темно да проверява всички елементи от бюджета на ЕС, 
които са изразходвани от държави членки, други страни 
и международни организации, нито пък да контролира 
всички разходи, декларирани от бенефициенти. Тя се 
осланя на независими одитори, които заверяват съот‑
ветните разходи, както и на ограничен брой проверки 
и инспекции, извършени от собствените ѝ оперативни 
служители и одитори.

XXV
Въпреки това заверяването на разходи от независими 
одитори може да бъде засегнато от проблеми с тяхната 
независимост, както и с качеството и навременния 
характер на извършената от тях дейност. Собствените 
проверки на Комисията могат да бъдат засегнати от сла‑
бости във връзка със стратегията за контрол.

Какви са възможностите и какво 
е необходимо да бъде направено?

XXVI
Комисията и държавите членки носят отговорността 
да гарантират, че фондовете на ЕС са изразходвани по 
правилен и разумен начин. В последните години те са 
предприели много мерки в тази посока.

XXVII
Независимо от това началото на новия период на финан‑
совата рамка през 2014 г., въвеждането на съответното 
законодателство за прилагане, както и новият финансов 
регламент ведно с ангажимента на Комисията да се 
гарантира, че бюджетът е насочен в по‑голяма степен 
към изпълнението, представляват взети заедно възмож‑
ности за опростяване и подобряване на финансовото 
управление на бюджета на ЕС.

XXVIII
С оглед да се възползват от посочените по‑горе въз‑
можности, всички заинтересовани страни, участващи 
в процеса на изпълнение на бюджета на ЕС в съответ‑
ните си области на компетентност, следва да се фокуси‑
рат върху:

 — резултатите и добавената стойност на ниво ЕС;

 — управлението на изпълнението на дейностите;

 — управлението на бюджета;

 — механизмите за контрол и извършената дейност от 
други заинтересовани страни; и

 — междинен преглед на МФР.



07Съдържание

Страница

8 – 19 Въведение

11 – 19 Какво представляват финансите на ЕС и по какъв начин се управляват?

11 – 14 Бюджет на ЕС

14 – 15 Специфични действия в отговор на финансовата криза и кризата на държавния дълг

15 – 19 Сложната бюджетна система на ЕС

20 – 21 Какви са рисковете пред доброто финансово управление?

20 – 32 Какви са проблемите и защо възникват?

22 Законосъобразност и редовност на разходите на ЕС: изразходване на средствата 
в съответствие с правилата

23 – 24 Добро финансово управление: постигане на резултати със средствата от бюджета на ЕС

25 – 32 Някои специфични рискови фактори

33 – 35 Какви са възможностите и какво е необходимо да бъде направено?

33 Фокус върху резултатите и европейската добавена стойност

33-34 Фокус върху управлението на изпълнението на дейностите

34 – 35 Фокус върху управлението на бюджета

35 Механизми за контрол и извършената дейност от други заинтересовани страни

35 Междинен преглед

  Приложение I — Рискове, които е възможно да се появят при изразходване на средствата от 
бюджета на ЕС



08Въведение

01 
Вноските на държавите членки в общия бюджет на ЕС (бюджет на ЕС) се обединя‑
ват и се използват за насърчаване на програми и дейности, подпомагащи и благо‑
приятстващи осъществяването на целите на политиката на ЕС. Бюджетът допълва 
законодателните мерки, които са приети от Европейската комисия (Комисията) 
и други европейски институции с цел спазване на Договора и постигане на цели‑
те на ЕС. Годишният бюджет на ЕС е малък по обем в сравнение с общите приходи 
и публични разходи на държавите членки: той представлява малко повече от 1 % от 
комбинирания им брутен национален доход (БНД) и приблизително 2 % от общия 
размер на публичните им разходи (вж. диаграма 1). Бюджетът е също така една част 
от подкрепата, която е оказана за преодоляване на финансовата криза и кризата на 
държавния дълг.

Бюджетът на ЕС представлява една малка част от ресурсите и публичните 
разходи на държавите членки (2012 г.)

Източник: Евростат.

Д
иа

гр
ам

а 
1

БНД
на държавите членки на ЕС (2012 г.)

≈ 13 000 млрд. евро

Публични разходи
на държавите

членки на ЕС (2012 г.)
≈ 6 400 млрд. евро

Бюджет на ЕС (2012г.)
142 млрд. евро
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02 
Финансовата криза и кризата на държавния дълг повдигнаха различни сложни въ‑
проси относно ролята и развитието на ЕС и какво означава да бъдеш част от ЕС. Дъл‑
гите обсъждания преди одобряването на многогодишната финансова рамка (МФР) 
за периода 2014—2020 г. (вж. каре 1)1, както и нежеланието на държавите членки да 
увеличат бюджета за извършване на плащания2, показват липсата на ентусиазъм по 
отношение на фондовете на ЕС, които се разглеждат като насърчаване на европей‑
ския проект за сметка на националните интереси.

03 
Правителствата на държавите членки и Европейският парламент очакват бюджетът 
на ЕС да бъде с високо ниво на прозрачност. Проблем за Европейския съюз предста‑
влява отрицателното становище на Европейската сметна палата (Сметната палата) 
в рамките на нейната декларация за достоверност (позната с френското съкращение 
DAS)(вж. каре 2), изразено по отношение на разходите на ЕС за всяка една от послед‑
ните 19 финансови години. Отрицателното становище може по‑специално неумиш‑
лено да доведе до възприемане на схващането, че установените грешки показват, 
че разходите от бюджета на ЕС са сериозно засегнати от измами и корупция, което 
отрицателно да повлияе върху общественото доверие в институциите на ЕС3.

04 
Правителствата и данъкоплатците на държавите членки искат средствата, които 
внасят в бюджета на ЕС, да бъдат по‑добре използвани, с други думи да бъдат добре 
изразходвани и управлявани, да бъдат усвоени за цели, които са одобрени от Евро‑
пейския парламент и Съвета, както и да доведат до желаните резултати.

05 
Като се позовава на своя 35‑годишен опит като одитор на приходите и разходите на 
ЕС Сметната палата изготви настоящия обзорен преглед на рисковете пред финан‑
совото управление на бюджета на ЕС. Тя представя кратко изложение на финансо‑
вите потоци на ЕС и обобщава проблемите, които следва да бъдат преодолени, за 
да се гарантира, наред с други неща, оптимално използване на предоставените от 
европейските данъкоплатци средства в бюджета на ЕС. Обзорният преглед е разде‑
лен на три части:

а) кратко изложение, съдържащо преглед на основните въпроси:

б) настоящият подробен доклад, който описва контекста и предоставя информа‑
ция относно бюджета на ЕС, заинтересованите страни, участващи в процеса на 
изразходването на финансовите средства на ЕС, и други финансови потоци;

в) отделни справочни документи за всяка от основните функции на МФР, за източ‑
ниците на приходи за ЕС, както и за процедурите за възлагане на обществени 
поръчки. Тези справочни документи обобщават основните характеристики 
и проблеми.

1 Две години и половина 
са били необходими за 
постигане на споразумение 
за МФР за периода 2014—
2020 г. МФР е одобрена от 
Европейския парламент 
на 19 ноември 2013 г. 
и е приета от Съвета на 
2 декември 2013 г.

2 Вж. годишния доклад за 
финансовата 2012 година, 
точки 1.51—1.53 (ОВ C 331, 
14.11.2013 г.).

3 Вж. Становище № 1/2010 
„Подобряване на 
финансовото управление на 
бюджета на ЕС — рискове 
и предизвикателства“ 
(http://eca.europa.eu); както 
и отговора на Сметната 
палата на съобщението 
на Комисията „Да 
реформираме бюджета, да 
променим Европа“.
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Многогодишна финансова рамка

Многогодишната финансова рамка (МФР) представлява финансовият израз на политическите приоритети на ЕС за 
поне пет години напред (член 312 от Договора от Лисабон). МФР определя годишния максимален размер (таван) 
на разходите на ЕС като цяло и по основни категории (функции). МФР не е толкова подробен документ както 
един годишен бюджет. Чрез фиксиране на ограничения за разходите за всяка категория МФР налага бюджетна 
дисциплина и гарантира средствата на ЕС да се изразходват в рамките на собствените ресурси от бюджета на ЕС 
и съгласно целите на политиката на Съюза. Освен това тази система осигурява наличие на предвидим входящ по‑
ток от средства за дългосрочните приоритети на ЕС и предоставя допълнителна сигурност за бенефициентите на 
фондовете на ЕС. В МФР за 2014—2020 г. са определени максимални бюджетни задължения за периода в размер 
на 960 млрд. евро и плащания в размер на 908 млрд. евро (по цени за 2011 г.).

Декларация за достоверност (DAS)

DAS — Декларация за достоверност относно надеждността на финансовите отчети на ЕС, както и относно законо‑
съобразността и редовността на свързаните с тях операции. Съгласно ДФЕС (член 287) Сметната палата проверява 
дали всички приходи са били събрани и дали всички разходи са направени законосъобразно и правомерно, както 
и дали управлението на финансовите средства е било добро.

Рядко се случва одитно становище от типа на DAS да бъде формулирано едновременно относно надеждността на 
отчетите и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции. Малък брой дър‑
жави изискват от своите национални одитни органи да формулират подобно становище. И по всяка вероятност 
собствените одитори на държавите членки не биха били в състояние да изразят положително становище DAS по 
отношение на националните си бюджети. Така например Националната одитна служба на Обединеното кралство 
формулира редица резерви в своето становище относно надеждността на всички финансови отчети на публични‑
те администрации, но същевременно не предоставя становище относно законосъобразността и редовността. По 
подобен начин Сметната палата на САЩ посочва, че не е в състояние да изрази становище относно финансовите 
отчети на публичните администрации на страната.
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Какво представляват финансите на ЕС и по какъв 
начин се управляват?

Бюджет на ЕС

06 
Годишните бюджети на ЕС се основават на МФР, която определя за даден период 
приоритетните разходи на ЕС в пет категории широкообхватни цели на политиката 
(„функции“) (вж. таблица 1 и диаграма 2):

а) За всяка година от дадения период МФР определя годишния максимален раз‑
мер за всяка функция и фиксира общия годишен таван на сумите, за които Коми‑
сията може да поеме задължение и да изплати средства (бюджетни кредити за 
поети задължения и бюджетни кредити за плащания). В бюджета за плащания на 
практика се фиксира максималният размер средства, които Комисията може да 
поиска от държавите членки, за да покрие паричните си плащания в брой.

б) Съгласно договореното във връзка с МФР в годишния бюджет на ЕС са заделени 
национални пакети за всяка държава членка в областите на разходи за развитие 
на селските райони, рибарство и политиката на сближаване (предварително 
разпределени фондове). По подобен начин с таваните в бюджета на ЕС относно 
разходите за земеделие се заделя общият годишен размер на субсидиите, които 
могат да бъдат платени за всяка държава членка. Така 80 % от наличните сред‑
ства от МФР в полза на държавите членки и от годишния бюджет на ЕС са вече 
предварително разпределени за държавите членки.

МФР за периода 2014—2012 г.

(в млрд. евро)

Функция от МФР Поети 
задължения

Предварително 
разпределени средства и 

национални тавани
%

1.  Интелигентен и приобщаващ растеж 450,8 322,3 71

2. Устойчив растеж: природни ресурси 373,2 353,2 95

3. Сигурност и гражданство 15,7

4. Глобална Европа 58,7

5. Администрация 61,6

Общо за МФР 960,0 675,5 70

От които на разположение за 
държавите членки

839,7 675,5 80

Резерви 10,0

ЕФР 30,5

Общо извън МФР 40,5

Общо за МФР + извън МФР 1 000,5 675,5 68

Та
бл

иц
а 

1
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Многогодишен бюджет (МФР) за периода 2014—2020 г.

Източник: Данни на Европейската сметна палата въз основа на предоставена от Комисията информация.

Д
иа

гр
ам

а 
2

|<----------------------------- |<---------------

|<------------------------

Интелигентен и приобщаващ растеж
451 млрд. евро

47 %

Устойчив растеж: природни ресурси
373 млрд. евро

39 %

Плащания
 908 млрд. евро

Плащания за поети задължения,
направени при предходни МФР

326 млрд. евро

0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200

Бюджетни плащания от МФР за периода 2014-2020 г. (908 млрд. евро)

Бюджетни задължения от МФР за периода 2014-2020 г. (960 млрд. евро)

Глобална Европа
59 млрд. евро

6 %

Сигурност и гражданство
 16 млрд. евро

2 %

Администрация
62 млрд. евро

6 %

|<---------------

07 
Съгласно споразуменията в контекста на финансовата криза и МФР за периода 
2014—2020 г. бюджетът на ЕС следва да бъде съобразен с приоритетите от политика‑
та на ЕС за стимулиране на растежа и създаване на работни места4. Стратегията „Ев‑
ропа 2020“ определя пет ключови цели, които ЕС трябва да постигне до 2020 г., като 
използва фондове от бюджета на ЕС и от националните бюджети. По‑специално:

а) увеличаване на нивото на заетост: намиране на работа на 75 % от лицата на 
възраст 20—64 години;

б) подобряване на нивото на образованието: намаляване под 10 % на нивото на 
лицата, които преждевременно напускат училище, и увеличаване на следгимна‑
зиалното обучение, така че поне 40 % от лицата на възраст 30—34 години да са 
завършили висше образование;

в) подобряване на условията за изследвания и иновации: 3 % от брутния вътрешен 
продукт (БВП) на ЕС да бъде инвестиран в изследвания и иновации;

4 Стратегията на ЕС за 
икономически растеж, 
одобрена от Европейския 
съвет на 17 юни 2010 г.
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5 ЕИБ се притежава от 
държавите членки 
и финансира инвестиционни 
проекти, които подпомагат 
постигането на целите 
на ЕС. Около 90 % от 
нейните заеми се отпускат 
на държави членки, 
докато останалите 10 % се 
предоставят на 150 други 
държави. Заемите от ЕИБ 
могат да бъдат комбинирани 
с безвъзмездна финансова 
помощ от общия бюджет 
и от ЕФР. Европейският 
инвестиционен фонд е част 
от ЕИБ и предоставя рисков 
капитал и гаранции на МСП.

6 Вж. предварителните 
консолидирани годишни 
отчети на Европейския 
съюз за финансовата 2013 г., 
бележка 7.1 — механизми 
за финансова подкрепа, 
дейностите по получаване 
и отпускане на заеми, 
управлявани от Комисията.

г) насърчаване на социалното приобщаване чрез намаляване на бедността: най‑мал‑
ко 20 млн. души да излязат от рисковата зона на бедността и изключването; и

д) намаляване на емисиите на парникови газове (климат/енергетика): намаляване 
с 20 % (или дори с 30 %, ако условията го позволяват) на емисиите на парнико‑
ви газове спрямо нивата от 1990 г., 20 % енергия от възобновяеми енергийни 
източници и 20 % увеличаване на енергийната ефективност.

08 
В допълнение към общия годишен бюджет на ЕС Комисията управлява:

а) Европейските фондове за развитие (ЕФР) (приблизително 3 млрд. евро за 2013 г., 
27 млрд. евро за периода 2014—2020 г.). Въпреки че вноските на държавите 
членки за бюджета на ЕФР се одобряват посредством междуправителствени 
преговори извън процедурата за общия бюджет на ЕС, възможно е ЕФР да бъде 
включен в бюджета на ЕС в следващата МФР (вж. справочния документ относно 
„Глобална Европа“). Комисията управлява финансовите операции на ЕФР чрез 
средства, които са отпуснати под формата на безвъзмездна помощ. Европейска‑
та инвестиционна банка (ЕИБ)5 управлява Инвестиционния механизъм и лихве‑
ните субсидии.

б) Операции по отпускане и получаване на заеми, които в края на 2013 г. възлизат 
приблизително в размер на 57,2 млрд. евро6. При изпълнение на някои специ‑
фични условия и след изрично разрешение ЕС (представляван от Комисията) 
може да заема финансови средства, които да отпуска като заем на други държа‑
ви с оглед спазване на задълженията си по Договора.

i) заеманите средства се гарантират от 28‑те държави членки. Тези средства се 
използват, за да се отпуснат „обезпечени заеми“ на държавите бенефициен‑
ти при същите условия, при които са били взети. По този начин Комисията 
не е изложена на никакъв риск, свързан с лихвените проценти или обмена 
на валута;

ii) съществуват три основни инструмента — Механизмът за подкрепа на 
платежния баланс (механизъм за ППБ, който предоставя финансова подкре‑
па на държави извън еврозоната, като към 31 декември 2013 г. по него са 
отпуснати заеми на обща стойност 11,6 млрд. евро за Унгария, Латвия и Ру‑
мъния); Европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС, който 
предоставя финансова подкрепа на всички държави членки. Към 31 декем‑
ври 2013 г. по него са отпуснати заеми на обща стойност 44,5 млрд. евро за 
Ирландия и Португалия. Понастоящем не се отпускат нови заеми, тъй като 
дейността в областта на подпомагането е заменена от помощта, предос‑
тавяна от Европейския механизъм за финансова стабилност (ЕИФС) и впо‑
следствие от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) — вж. точка 10 
по‑долу); и Механизмът за макрофинансова помощ (който подпомага страни 
партньори на ЕС, които са извън Европа, но от географска гледна точка са 
близо до нея, и който към 31 декември 2013 г. им е предоставил заеми на 
обща стойност 0,6 млрд. евро);

iii) В допълнение има също така заеми по линия на Евратом, които се отпускат 
на държави членки на ЕС и на страни извън ЕС, за финансиране на проекти 
във връзка с енергийни инсталации (0,4 млрд. евро към 31 декември 2013 г.), 
както и записи на заповед, издадени от Европейската общност за въглища 
и стомана (ЕОВС), на стойност 0,2 млрд. евро към 31 декември 2013 г.
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в) дългосрочни задължения, които се отнасят основно до пенсиите и доходите на 
заетите лица (45,7 млрд. евро към края на 2013 г.). Докато служителите доприна‑
сят чрез своите заплати за една трета от очакваните разходи във връзка с пенси‑
онните права и доходите на заетите лица, държавите членки съвместно гаранти‑
рат изплащането на тези придобивки, като в бъдеще от тях ще се изисква да ги 
финансират.

г) Гаранционният фонд за външни дейности, който има за цел да покрие просроче‑
ни плащания по заеми, опуснати от ЕИБ на страни извън ЕС.

д) Специални инструменти извън обхвата на бюджета, които се използват за спеш‑
ни случаи и при изключителни обстоятелства, и които са в размер до 1,4 млрд. 
евро всяка година (Резервът за спешна помощ, Фондът „Солидарност“ на Евро‑
пейския съюз, Инструментът за гъвкавост и Европейският фонд за приспособя‑
ване към глобализацията).

Специфични действия в отговор на финансовата криза 
и кризата с държавния дълг

09 
В рамките на европейския семестър държавите членки са засилили координацията 
на своите икономически политики (вж. каре 3). Освен това те са длъжни да прило‑
жат правилата и насоките на ЕС в своята годишна политика и бюджетни решения.

10 
В отговор на кризата във връзка с държавния дълг държавите членки от еврозоната 
са установили междуправителствени механизми за финансова стабилност (Европей‑
ският инструмент за финансова стабилност (ЕИФС7) и последвалият го Европейски 
механизъм за стабилност (ЕМС8). Комисията отговаря за преговарянето и спазването 
на политическите условия за отпускане на финансова помощ по тези инструменти. 
Заемите по тях обаче не са гарантирани от бюджета на ЕС и не присъстват в отчети‑
те на Съюза9.

7 В рамките на ЕИФС са 
отпуснати заеми в размер 
на 152,8 млрд. евро на 
три страни: Ирландия, 
Португалия и Гърция. 
ЕИФС преустановява 
отпускането на нови заеми 
след 1 юли 2013 г. Страните 
от еврозоната, които се 
нуждаят от подпомагане, 
ще имат възможност да 
вземат заеми от ЕМС, който 
разполага с капацитет 
за отпускане на кредити 
в размер на 500 млрд. евро.

8 ЕМС е създаден от страните 
от еврозоната, които са 
неговите акционери. Всяка 
страна от еврозоната, която 
се нуждае от подпомагане, 
ще има възможност да 
вземе заем от ЕМС, който 
разполага с капацитет 
за отпускане на кредити 
в размер на 500 млрд. евро.

9 В допълнение Комисията 
управлява обединените 
двустранни заеми, които 
страните от еврозоната са 
отпуснали на Гърция. Тези 
заеми нямат отражение 
върху бюджета на ЕС и не 
са включени, нито описани 
в неговите финансови 
отчети.

Ка
ре

 3 Европейският семестър

Всички държави членки следва да отразят поетите ангажименти за постигане на целевите нива на стратегията Ев‑
ропа 2020 г. в свои национални цели и политики за подобряване на растежа. Европейският семестър представля‑
ва годишен цикъл за координиране на икономическата политика и има за цел да гарантира, че отделните усилия 
на държавите членки са съгласувани и фокусирани с оглед постигане на желаното въздействие върху растежа. 
Всяка година Комисията извършва подробен анализ на програмите за икономически и структурни реформи на 
държавите членки, и отправя конкретни препоръки за следващите 12—18 месеца. Съветът обсъжда и официално 
приема тези препоръки, които след това се одобряват от Европейския съвет. По този начин на държавите членки 
се предоставят политически насоки преди окончателното приемане на техните бюджети за следващата година. 
Възможно е да се изпращат и предупреждения по отношение на политиките, в случай че препоръките не са из‑
пълнени в определени срокове.
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10 Дяловете на националните 
банки в капитала на ЕЦБ се 
изчисляват, като се използва 
формула, която отразява 
частта на съответната 
държава в общия брой на 
населението и в брутния 
вътрешен продукт на ЕС. 
Тези два елемента имат 
равностойна относителна 
тежест. ЕЦБ коригира 
тези дялове на всеки пет 
години, както и при всяко 
присъединяване на нова 
държава към ЕС. Корекцията 
се извършва въз основа 
на данни, предоставени от 
Комисията.

11 ЕБВР е създадена през 
1991 г. с цел насърчаване 
на предприемачеството 
и подпомагане на 
прехода към отворени 
и демократични пазарни 
икономики. Банката 
е активна в 34 страни 
от Централна Европа, 
Централна Азия, както 
и от Южното и Източното 
Средиземноморие. Нейните 
акционери включват 
64 държави, Европейският 
съюз и Европейската 
инвестиционна банка. 
Държавите членки на ЕС, 
ЕИБ и Комисията притежават 
приблизително 63 % от 
дяловете на ЕБВР.

12 Финансов регламент 
(приложим от 
1 януари 2013 г.), глава 2, 
Методи на изпълнение (OВ 
L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
Съществуват три метода на 
управление (преди 2013 г. 
тези методи са пет на брой). 
Съгласно метода за пряко 
управление службите на 
Комисията, изпълнителните 
агенции и ръководителите 
на делегациите на ЕС 
извършват надзор на 
използването на фондовете. 
Непрякото управление 
се отнася най‑вече до 
агенциите, страните извън 
ЕС и международните 
организации. При 
споделеното управление 
фондовете се управляват 
посредством национални 
изпълнителни агенции, 
които отделно се одитират 
от сертифициращи органи. 
Финансовият регламент 
предвижда механизмите за 
контрол и одит за всеки от 
тези методи на управление.

11 
Европейската централна банка (ЕЦБ) е извън обхвата на бюджета на ЕС:

а) ЕЦБ се притежава от всички централни банки на държавите членки, като съот‑
ветните им дялове се базират на предоставени от Комисията данни10.

б) През 2014 г. ЕЦБ ще поеме управлението на единния надзорен механизъм и ще 
разполага с правомощия за надзор и намеса във всяка кредитна институция на 
участващите държави членки (18‑те страни от еврозоната и страните извън ев‑
розоната, които имат право на участие). На практика ЕЦБ директно ще извършва 
надзор на приблизително 130‑те най‑големи банкови институции в еврозоната, 
докато другите ще бъдат от компетентността на националните органи.

Сложната бюджетна система на ЕС

12 
Бюджетът на ЕС се изразходва в една сложна среда (вж. диаграма 4):

а) Съществуват над 30 области на политика, широк кръг от цели и много дейнос‑
ти. Хиляди проекти се финансират чрез използване на набор от инструменти 
(безвъзмездна финансова помощ, субсидии, заеми, гаранции, директна бюджет‑
на подкрепа за страни извън ЕС, иновационни финансови механизми и други 
механизми за постигане на мултипликационен ефект на средствата на ЕС). 
Крайните бенефициенти включват отделни лица, предприятия, университети, 
публично‑частни партньорства и правителствени организации.

б) Бюджетният процес включва заинтересовани участници от държавите член‑
ки (на национално, регионално и местно ниво), от трети страни извън ЕС и от 
международни организации, както и редица служби на Комисията (познати като 
генерални дирекции), агенции и други органи на ЕС (други институции на ЕС, 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейският инвестиционен фонд 
(ЕИФ), както и организации, в които ЕС участва, като например Европейската 
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)11 и съвместни предприятия).

в) Държавите членки отговарят за изразходването на около 80 % от бюджета на ЕС 
съгласно механизми за споделено управление. По‑голямата част от тези 80 % 
е заделена за всяка държава в предварително разпределени национални фон‑
дове (вж. точка 6, буква б) и таблица 1). С изключение на разходите в областта 
на земеделието държавите членки трябва да финансират сами част от разходите 
за дейностите при споделено управление (съфинансиране).

г) Принципът на управление12 и както и това дали Комисията е единственият 
донор на средства за извършените дейности не само повлиява на степента, до 
която тя може да дефинира предприеманите дейности, но също така определя 
въвежданите на място механизми за контрол, одит и отчитане, както и информа‑
цията, до която Комисията може да има достъп.
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д) Съществуват голям брой отделни програми, проекти и действия, които преслед‑
ват сходни или допълващи се цели, при които се прилагат различни правила за 
управление и контрол. Голям брой области на политика получават финансира‑
не от различни източници (например проектите в областта на изследванията 
и иновациите е възможно да бъдат финансирани от три различни източника на 
средства от ЕС, всеки от които е с различен метод на управление и правила за 
допустимост; в областта на външните дейности е възможно някои инициативи 
да бъдат финансирани от бюджета на ЕС, както и от бюджета на Европейския 
фонд за развитие (ЕФР). Тези многобройни източници на финансиране същест‑
вуват също така и в рамките на отделните области на политика13. В следствие на 
това при финансиране на програмите, проектите и действията от различни из‑
точници (бюджет на ЕС и национални бюджети, ЕИБ и други) е възможно общият 
размер на разходите да бъде трудно установим. В допълнение всеки източник 
на финансиране ще има свой собствен механизъм за управление и отчитане14. 
Това оказва въздействие върху доброто финансово управление за държавите 
членки, които предоставят финансови средства чрез използването на различни 
канали.

е) Бюджетът на ЕС се изготвя всяка година, но много от финансираните дейности 
се извършват за по‑дълъг период от време. В резултат на това:

i) паричните аванси (предварително финансиране) се изплащат на държавите 
членки, другите посредници и бенефициенти в момента, в който започ‑
ват да прилагат финансираните от ЕС програми. В края на 2013 г. сумата, 
изплатена като предварително финансиране, е била в размер на 79,4 млрд. 
евро. По‑голямата част от тези средства са предоставени за дейности при 
споделено управление с държавите членки (вж. точка 40);

ii) съществува значителна разлика между бюджета за поети задължения и бю‑
джета за плащания, която е натрупана от дълго време и засяга капацитета 
на Комисията да задоволи всички искания за плащане в годината, в която 
са подадени15. В края на 2013 г. правните основания за поетите задължения, 
по които се извършват плащания едва на по‑късен етап (наричани още 
непогасени бюджетни задължения или RAL — reste à liquider), са на стойност 
222,4 млрд. евро, като по‑голямата част от тях са разходи в областта на 
политиката на сближаване за периода 2010—2014 г. (вж. диаграма 3). Като 
се имат предвид тези RAL заедно с други задължения (най‑вече във връзка 
с покупки и пенсионни права на служителите) на стойност 103,4 млрд. евро 
(с изключение на заемите), в бъдеще ще бъде необходимо извършване на 
плащания от бюджета на ЕС сума в размер на 326 млрд. евро в допълнение 
към договорените средства по МФР за периода 2014—2020 г. (към края на 
2013 г.) (вж. диаграма 2).

ж) При изразходване на бюджета държавите членки трябва да спазват правилата 
и разпоредбите, които са приети за тяхното използване на ниво ЕС — това озна‑
чава, че трябва да има ефективни механизми за запознаването и интегрирането 
на тези правила на национално, регионално и местно държавно ниво.

з) По отношение на непреките разходи, управлявани от страни извън ЕС, междуна‑
родни организации или ЕИБ, съществуват споразумения, които уреждат меха‑
низмите на изразходване на бюджета на ЕС, както и изискванията за проверка 
и отчитане.

13 Работен документ на 
службите на Комисията 
„Бюджет за стратегията 
„Европа 2020“: настояща 
система на финансиране, 
бъдещи предизвикателства, 
резултати от консултациите 
със заинтересованите 
страни и различни 
възможности за главните 
хоризонтални и секторни 
въпроси“, стр. 9 и 17 под 
заглавието „По‑опростен 
и по‑прозрачен бюджет 
(SEC(2011) 868 окончателен, 
29.6.2011 г.).

14 Отражение в бюджета на 
ЕС на съфинансирането от 
ЕИБ и ЕБВР, проучване от 
2013 г., заключения 3.3, 3.4 
и 5 (доклад от Европейския 
парламент, генерална 
дирекция за вътрешна 
политика, тематичен отдел 
по бюджетните въпроси „Г“).

15 Вж. годишен доклад за 
финансовата 2012 година, 
точки 1.51—1.53. 1.58 и 1.59 
(OВ C 331, 14.11.2013 г.).
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13 
Комисията носи крайната отговорност за надзора и изпълнението на бюджета на ЕС. 
Тя може да поиска възстановяване на средства от държавите членки или от другите 
заинтересовани страни, в случай че те не са изразходени по надлежен начин и спо‑
ред предвидени цели.

14 
Като се имат предвид всички тези елементи взети заедно, е необходимо ясно де‑
финиране на ролите и отговорностите, добра координация и комуникация между 
различните участници, както и прилагането на строги механизми за контрол и отчи‑
тане, които гарантират, че бюджетът се изразходва правилно и по ефективен начин.

Поети задължения, по които ще се извършват плащания (RAL)  
по функции на МФР и по години

Източник: Данни на Европейската сметна палата въз основа на предоставена от Комисията информация.

Д
иа

гр
ам

а 
3

0 100

< 2007 - 2009 2010 2011 2012 2013

1 Интелигентен и приобщаващ растеж

2 Устойчив растеж:
 природни ресурси

4 Глобална Европа

3 Сигурност и гражданство

5 Администрация

50 150

166,7

28,5

23,2

3

1

млрд.евро



18Въведение

Изразходване на бюджета на ЕС
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28-те държави членки на ЕС обединяват вноските си за годишния бюджет в съответствие със споразумението за МФР (2014 г.: 143 млрд. евро).
Бюджетът се използва за предложените от Комисията приоритети, които се одобряват от Съвета и от Европейския парламент.

ЕС: 28 държави членки

Е
Ф
Р

Е
Ф
Р

≈20 % от бюджета 
се управлява от Комисията (Изследвания,
административни разходи, глобални действия,
защита на потребителите…)

Бюджет на ЕС

Бюджетът е разпределен между 30 области на политика.

≈80 % от бюджета  
се управлява от 28-те държави членки и повече от
200 регионални или местни администрации…
(Земеделие, рибарство, развитие на селските райони,
разходи за сближаване, инфраструктури…)

≈ 80 %≈ 20 %

Европейска
комисия

Избор на дейности и проекти
и изплащане на средства

на бенефициенти. 
ЕС: 28 държави членки

>200 регионални и местни
администрации

Източник: Европейска сметна палата.
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15 
В диаграма 5 е показан моделът за изразходване на бюджета на ЕС.

а) Съветът и Европейският парламент изготвят годишния бюджет на ЕС в съответ‑
ствие с разпоредбите на Договора16.

б) Договорът за ЕС възлага на Комисията отговорността за изразходване на този 
бюджет17. Въпреки че по‑голямата част от бюджета се изразходва от държави‑
те членки, Комисията носи цялостната отговорност за неговото изпълнение; 
тя докладва на Европейския парламент и на Съвета относно начина, по който 
бюджетът е бил изразходван.

в) Сметната палата изготвя декларация за достоверност (позната като DAS) и пред‑
ставя резултатите от одитите на изпълнението на Европейския парламент и на 
Съвета18, които ги използват като база за процедурата за освобождаване на отго‑
ворност на Комисията във връзка със събирането на приходите и изпълнението 
на бюджета19.

г) Сходна процедура се използва във връзка с процедурата по освобождаване 
от отговорност на другите институции и органи на ЕС за изразходвания от тях 
бюджет.

16 ДФЕС, член 314: „ЕП 
и Съветът, като действат 
в съответствие със 
специална законодателна 
процедура, установяват 
годишния бюджет на Съюза 
съгласно посочените 
по‑долу разпоредби“. 
Член 314, параграф 
2: „Комисията внася 
предложение....“ и член 314, 
параграфи 3—10 дефинират 
процедурата на приемане на 
бюджета.

17 Член 17 от Договора 
за Европейския съюз. 
Член 317 от ДФЕС: 
„Комисията изпълнява 
бюджета в сътрудничество 
с държавите членки...“.

18 Членове 285 и 287 от ДФЕС.

19 Член 319 от ДФЕС: 
„Европейският парламент, 
по препоръка на Съвета, 
освобождава от отговорност 
Комисията за изпълнението 
на бюджета...“.

Модел за отчитане на разходите от бюджета на ЕС
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Източник: Европейска сметна палата.
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20Какви са рисковете пред 
доброто финансово 
управление?
16 
Фондовете на ЕС допринасят по полезен и съществен начин за постигане на залег‑
налите в Договора цели. Те подсилват законодателството в полза на предвидените 
в Договора свободи, вътрешния пазар, здравето и защитата на потребителите, 
и осигуряват видимост на ЕС в световен мащаб. Гражданите на ЕС, данъкоплатците, 
правителствата на държавите членки и бюджетният орган имат законното основа‑
ние да се уверят, че фондовете на ЕС се изразходват по правилен и разумен начин, 
както и че носят европейска добавена стойност. Постиженията на ЕС обаче имат 
значение и отвъд самото финансиране. През последните две десетилетия ЕС успеш‑
но се справи с предизвикателствата във връзка с интегрирането на 16 нови страни, 
приемането на еврото и предприемането на съгласувана реакция по отношение 
на общата финансова криза и кризата с държавния дълг в Европа. Въпреки че са 
необходими допълнителни усилия за укрепване на вътрешния пазар, за неговото 
създаване са извършени малки бюджетни разходи. Фондовете на ЕС са допринесли 
също така за създаването и консолидирането на структури и мрежи, които сближа‑
ват гражданите и организациите на ЕС, както във физически, така и в културен план, 
като по този начин благоприятстват европейската интеграция.

17 
Риск пред доброто финансово управление представлява вероятността бюджетът на 
ЕС:

а) да не бъде използван според предвиденото, за целите и съгласно правилата, 
установени от бюджетния орган (законосъобразност и редовност на разходите);

б) да не бъде правилно осчетоводен в годишните финансови отчети (надеждност 
на отчетите)20;

в) да не бъде изразходван по разумен начин, съгласно принципите на едно добро 
финансово управление (икономичност, ефикасност и ефективност).

г) Разходите на ЕС да не доведат до постигане на добавена стойност, а очакваните 
ползи да не се реализират (европейска европейска добавена стойност).

20 В настоящия обзорен 
преглед на рисковете 
пред финансовото 
управление този въпрос 
няма да бъде разглеждан, 
тъй като Сметната 
палата е предоставила 
положително становище 
относно надеждността на 
отчетите от 2007 г. насам.
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18 
Стабилното управление на тези рискове би следвало до доведе до добро качество 
на разходите, т.е. разходи, които се използват по икономичен, ефективен и ефикасен 
начин, и в съответствие с правилата. В приложение I се съдържа подробен списък 
на различните видове външни и финансови рискове, както и рисковете във връзка 
с дейността, които могат да се възникнат при изразходване на бюджета на ЕС. Ако 
тези рискове станат реалност, те могат да доведат до:

а) неизпълнение на политиките или неосъществяване на предвидените цели пора‑
ди погрешни или неподходящи процеси, използвани за постигане на желаното 
въздействие и резултати;

б) непостигане на добавена стойност, по‑специално на европейско ниво. Фондо‑
вете на ЕС са в състояние да доведат до ползи за гражданите на ЕС или другите 
бенефициенти, но без тези разходи да имат специфично измерение на ниво 
ЕС. Възможно е също така да става въпрос за случаи, при които постигането на 
резултатите е щяло да се извърши и с други фондове или с по‑малки по размер 
средства от ЕС;

в) действия или бездействия, които вредят на ЕС или на репутацията на Комисията;

г) неприлагане на подходящи оперативни методи или методи на управление във 
връзка с постигане на залегналите в политиките цели, т.е. било е възможно 
резултатите да бъдат постигнати по по‑задоволителен начин или други методи 
са щели да доведат до по‑добри резултати;

д) неприлагане на подходящи системи за вътрешен контрол за постигане на цели‑
те (отчитане на рисковете във връзка с управлението, операциите, законосъо‑
бразността и редовността на операциите, финансите, обществените поръчки, 
измамите и другите нередности, използването на информационни технологии, 
човешките ресурси, активите, здравето и безопасността, и т.н.) или липса на 
въведена система за управление на резултатите с цел мониторинг на напредъка.

19 
Настоящият обзорен преглед не обхваща следните елементи поради техния изклю‑
чителен характер:

а) измами и корупция, които често предполагат сложни схеми и тайни споразуме‑
ния между извършители на измами, привлечени от големите по размер финан‑
сови потоци. При планиране и провеждане на своите одити Сметната палата 
отчита риска от измами, но не пристъпва систематично и активно към откри‑
ването на измами. Тази задача е от компетентността на Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF)21;

б) действия или бездействия, които могат да навредят на репутацията на ЕС или на 
Комисията;

в) конкретни действия в отговор на финансовата криза и кризата на държавния 
дълг, тъй като иновационните междуправителствени инициативи, предприети 
от държавите членки (вж. точки 9—11), повдигат въпроси относно механизми‑
те за отчитане и публичен одит, които са предмет на друг обзорен преглед на 
Сметната палата22.

21 Писмо от председателя на 
ЕСП до председателя на 
Европейския парламент: 
„Коментари на Европейската 
сметна палата във връзка 
с доклада на Комисията за 
борба с корупцията“  
(http://eca.europa.eu).

22 Вж. доклада на ЕСП: 
„Пропуски, припокривания 
и предизвикателства — 
обзорен преглед на 
механизмите на ЕС 
за отчитане и за одит 
в публичния сектор“  
(http://eca.europa.eu).



22Какви са проблемите 
и защо възникват?

Законосъобразност и редовност на разходите на 
ЕС: изразходване на средствата в съответствие 
с правилата

20 
В този раздел се разглеждат основно бюджетните разходи. В справочния материал 
относно приходите се съдържа подробна информация за тях. През февруари 2013 г. 
Европейският съвет беше посочил, че механизмите във връзка с приходите следва 
да бъдат водени от общите цели за простота, прозрачност и справедливост. Ос‑
новните въпроси във връзка с приходите се отнасят до това по какъв начин следва 
да бъде финансиран бюджетът (източници), както и размера на участието на всяка 
държава членка в бюджета на ЕС.

21 
Сметната палата формулира отрицателно становище относно редовността на 
разходите (операциите) от бюджета, тъй като грешките, които намира във всички 
области, с изключение на приходите и административните разходи, са съществени, 
т.е. нивото на грешки е над допустимото23.

22 
Грешки възникват, когато плащанията не са нито законосъобразни, нито редовни, 
например ако са заявени от недопустими бенефициенти, или се отнасят до разхо‑
ди, които не би трябвало да се финансират от ЕС, или в случаите на неспазване на 
условията за получаване на помощта. Тези проблеми (разглеждани като грешки) 
възникват, защото:

а) бенефициентите са подали неточни декларации;

б) бенефициентите не отговарят на изискванията за получаване и използване на 
подпомагане от ЕС. Възможно е сложни и широкообхватни условия да затруд‑
нят както бенефициентите, които трябва да ги спазват, така и управляващите 
помощта органи, които трябва да проверяват за тяхното спазване. В случаите 
когато условията не са ясно дефинирани, е възможно те да доведат до различни 
тълкувания и одобряване на разходи в културата на разходване на средствата 
(т.е. да се създаде натиск за изразходване на налични бюджет независимо от 
това дали отговаря на реални нужди);

в) проверките и контролите от страна на Комисията, управляващите органи на 
държавите членки и другите одитори, които заверяват разходите, не са спо‑
могнали да се предотвратят, открият и коригират погрешните декларации за 
разходи;

г) С оглед да не загубят бюджета, който управляват, държавите членки и другите 
органи, натоварени с изразходването му, предпочитат да се фокусират върху 
усвояването на разходите в рамките на предвидените срокове, отколкото върху 
използването му по подходящ или ефикасен начин. Годишните пакети, заделени 
за всяка държава членка (вж. точка 6, буква б), затвърждават културата, фоку‑
сирана по‑скоро върху нетните салда и преразпределението на бюджета на 
ЕС, отколкото върху въпроса по какъв начин средствата на ЕС могат да бъдат 
по‑добре инвестирани и използвани за общото благо.

23 Същественият характер се 
определя чрез извършване 
на професионална преценка. 
Грешки, които засягат 
повече от 2 % от дадена 
категория разходи, се считат 
за съществени, така както 
и фактите и събитията, 
които, ако са оповестени, 
могат да променят 
възприятията на читателя на 
отчетите. В периода 2009—
2012 г. вероятният процент 
грешки, засягащ бюджета 
на ЕС, варира между 3,3 % 
и 4,8 % от общите разходи.
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Добро финансово управление: постигане на 
резултати със средствата от бюджета на ЕС

23 
Постигането на добри резултати може да бъде разгледано като „извършване на пра‑
вилните неща (ефективност) по правилен начин (ефикасност)“. За наличието на едно 
ефективно и ефикасно управление е необходимо финансираните от ЕС дейности да 
бъдат с правилен модел, насочен към задоволяване на действителни нужди, и да се 
изпълняват чрез използване на подходящи методи. Тези дейности следва да са във 
връзка с добре дефинирани цели, а тяхното изпълнение да бъде предмет на подхо‑
дящ мониторинг, който да позволи на Комисията и другите управляващи органи да 
оценяват постигането на тези цели.

24 
Одитите на изпълнението на Сметната палата24 съдържат информация относно това 
по какъв начин са изразходвани средствата на ЕС, както и дали са довели до ефек‑
тивни резултати.

25 
Наличието на натиск за извършване на разходи, без да се обръща достатъчно вни‑
мание върху постигането на очакваните резултати, може да доведе до неоптимално 
използване на средствата на ЕС. В диаграма 6 се посочват най‑често срещаните 
проблеми, отбелязани в нашите специални доклади. Неоптималното използване на 
средствата може да бъде в резултат от наличие на слабости при подготовката, из‑
пълнението и мониторинга на финансираните дейности. Тези слабости се появяват, 
в случай, че:

а) Целите на финансирането не са ясни или липсва предварително проучване или 
оценка на действителните нужди от финансиране;

б) Има прекалено много цели или целите са неясни и водят до различни тълкува‑
ния, затрудняващи определянето на приоритети;

в) Нуждите на потенциалните бенефициенти не са добре оценени или не е взето 
предвид в достатъчна степен възможното въздействие от средствата на ЕС;

г) Помощта не е насочена към бенефициентите, областите и проектите, които 
имат най‑голяма нужда, или критериите за подбор на отделните проекти са 
незадоволителни;

д) Критериите за допустимост са неясни или се прилагат по непоследователен 
начин от органите, одобряващи предоставянето на подпомагане от ЕС (безвъз‑
мездна финансова помощ, заеми и т.н.);

е) Фондовете на ЕС водят до постигането на известни ползи за бенефициентите, но 
финансираните дейности нямат специфично европейско измерение, което би се 
добавило в допълнение към вече финансираните от държавите членки дейнос‑
ти на национално, регионално или местно ниво. Вследствие на това е възможно 
поставяне под съмнение на получаването на европейска добавена стойност;

ж) Липсва оценка на разумния характер на разходите за дейностите на ЕС;

24 В член 30 от глава 7 на 
Финансовия регламент се 
посочва, че бюджетът на ЕС 
следва да бъде използван 
съгласно принципите 
на доброто финансово 
управление (икономичност, 
ефикасност и ефективност). 
Резултатите от одитите на 
изпълнението на Сметната 
палата се публикуват 
в специални доклади и се 
представят в обобщен вид 
в глава 10 от годишния 
доклад, озаглавена 
„Постигане на резултати 
със средствата от бюджета 
на ЕС“.



24Какви са проблемите и защо възникват?

з) Фондовете на ЕС се използват за закупуване на стоки и услуги с ненужно високо 
качество;

и) При извършване на покупки не се спазват правилата за възлагане на обществе‑
ни поръчки за стоки и услуги;

й) Изпълнението на дейностите отнема прекалено много време;

к) Бюджетът на ЕС е използван за финансиране на дейности и проекти, които не са 
самостоятелни или не продължават да се поддържат след прекъсване на помо‑
щта от ЕС. Следователно първоначално изразходваните средства е възможно да 
не бъдат използвани икономически целесъобразно;

л) Липсва информация относно какво е постигнато в действителност и какви ползи 
са получени. Понякога се предоставя частична информация, например в слу‑
чаите, когато отделни страни изготвят доклади относно дейности на техните 
територии (във връзка с целите по отношение на изпълнението, оценките и т.н.). 
Така обаче не се дава представа за общата картина на резултатите от изпълне‑
нието, нито се позволява извършването на сравнения на територията на ЕС. 
Вследствие на това единствените съгласувани и съпоставими данни, налични за 
целия бюджет на ЕС, са относно нивата на финансиране, а това може да затвър‑
ди културата, насочена към усвояване на бюджета.

Най‑често отбелязваните проблеми в докладите на Сметната палата

Д
иа

гр
ам

а 
6

Източник: Европейска сметна палата.

Нужди

Цели

Оценка/Дефиниране Мониторинг

Определяне

Правила за допустимост
Проект А

Проект Б

Проект В

Определяне

Управление
(планиране, подбор и мониторинг)

Неподходяща
оценка на нуждите 

Неясни
цели

Усложнени
условия за
допустимост

!

!

! Лошо насочване
на приоритетите!

Проект А

Проект Б

Проект В

Правила за подбор
(приоритети)

Ефикасност (Резултати <-> Средства)

Ефективност (Резултати <-> Цели)

x
Избор на
неподходящи
проекти

!

Проект А

Проект Б

x

Въздействие

Резултати

Средства

Лоша отчетност, що
се отнася до
използването на
средствата или
въздействието 

!

Икономичност

Високи разходи,
ненужни спецификации
и икономически загуби
от неефективно
разпределение на ресурсите

!

Непълна информация
Неподходящ мониторинг!

Слаба
устойчивост!

Неспазване
на условията!
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Някои специфични рискови фактори

26 
В точки 12—15 по‑горе се съдържат подробности относно усложненията, присъщи 
на процеса на изразходване на бюджета на ЕС. Сложният и многообразен характер 
на структурите на програмите (с различни процедури) затрудняват въздействието 
от извършените от бюджета на ЕС разходи и създават административна тежест за 
заявителите. Възможно е прекалено сложните правила във връзка с разходите или 
изискванията за контрол да забавят изпълнението и да допринесат за отрицателния 
образ на ЕС. В настоящия раздел са разгледани известен брой ключови въпроси, 
които заслужават специфично внимание.

Правила за допустимост и други условия за получаване на 
подпомагане от ЕС

27 
Сложните правила за допустимост и другите условия относно начина, по който мо‑
гат да се използват фондовете, могат да доведат до незадоволителното им насочва‑
не и до неоптимално използване на бюджета на ЕС.

28 
Комисията предприема стъпки за намаляване и опростяване на законодателството. 
Броят на правилата и техният сложен характер обаче все още създават трудности 
за управляващите органи на държавите членки, както и за другите посредници 
и бенефициентите.

а) В някои бюджетни области има до седем нива на правила, като условията са 
разпръснати в голям брой законодателни текстове. Това може да доведе до 
различни тълкувания и оттам до непоследователно прилагане;

б) възможно е правилата и техният сложен характер да откажат някои лица да кан‑
дидатстват за подпомагане от ЕС или тези лица да бъдат затруднени при тяхното 
спазване;

в) Съществува вероятност не всички лица, участващи в процеса на събиране 
на приходите и извършване на разходите от бюджета на ЕС да са запознати 
с правилата, по‑специално в случаите на разходи, които са съфинансирани от 
националните бюджети на държавите членки;

г) Възможно е органите на държавите членки да не бъдат в състояние да пред‑
приемат навременни мерки, гарантиращи, че промените в правилата на ЕС са 
познати и прилагани в рамките на техните територии.

д) Държавите членки могат също така усложнят още повече правилата, като 
добавят условия в националната нормативна уредба (например в областта на 
обществените поръчки) или в други указания, или като установят свои собствени 
критерии за допустимост (например за разходите в областта на политиката на 
сближаване). Възможно е тези допълнителни изисквания да бъдат ненужни и да 
налагат излишни административни пречки и усложнени аспекти по отношение 
на разходите на ЕС.
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е) Системите за контрол на различните нива невинаги са достатъчни, за да се 
направи проверка на всички условия.

Прилагане на правила и процедури за възлагане на обществени 
поръчки

29 
Извършването на покупки с обществени средства представлява особена трудност 
за органите, управляващи разходите— тези средства трябва да бъдат използвани 
по прозрачен, безпристрастен и правилен начин, и да бъдат икономически целесъо‑
бразни. Директивите на ЕС в областта на обществените поръчки имат за цел да отво‑
рят вътрешния пазар чрез улесняване на трансграничното сключване на договори 
и търговски операции, както и чрез предоставяне на законова рамка за отворено 
и прозрачно извършване на покупки. Неспазването на тези правила може да доведе 
до по‑високи разходи за публичния бюджет, слаба конкуренция, отхвърляне на 
солидни оференти или допълнителни разходи и забавяния поради прекратяване на 
договори.

30 
Голям брой от установените от Сметната палата грешки по отношение на законосъ‑
образността и редовността се отнасят до незадоволително прилагане на правилата 
и процедурите за възлагане на обществени поръчки (вж. справочния документ 
относно процедурите за възлагане на обществени поръчки). Това може да бъде 
умишлено с цел облагодетелстване на някои доставчици спрямо други, или по не‑
внимание поради сложността на правилата и недостатъчното им познаване.

Капацитет на органите на държавите членки да управляват 
и изразходват средствата на ЕС

31 
Съответните органи на държавите членки и техните одитори поемат първоначална‑
та отговорност да гарантират, че субсидиите и безвъзмездно отпуснатите средства 
се изплащат на допустими бенефициенти, отговарящи на условията, както и че 
всички платени недължими суми са надлежно събрани25. Разходите за установяване 
на органите и системите за администриране на средствата на ЕС се споделят между 
държавите членки и ЕС, като държавите членки разполагат с известна свобода на 
преценка за организиране на техните системи и контроли на национално, регионал‑
но и местно ниво.

25 Новият Финансов регламент 
(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 
(OB L 298, 26.10.2012 г., стр. 1) 
увеличава ангажираността 
и управленската 
отговорност на държавите 
членки по отношение 
на бюджета на ЕС, който 
изразходват.
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32 
Фактът, че средствата се изразходват чрез 28 национални администрации, както 
и много регионални местни органи с неравностоен административен капацитет, 
увеличава риска от възникване на грешки по отношение на законосъобразността 
и редовността, както и риска от слабо усвояване на средствата. Несъответствията 
в системите и проверките за прилагане на критериите за допустимост, оценката на 
разумния характер на разходите, спазването на правилата за обществени поръчки, 
прилагането на глоби и възстановяването на неправомерно изплатените суми, ин‑
спекциите на място по отношение на безвъзмездни помощи и субсидии, проверките 
във връзка с прилагането на законодателството в областта на околната среда, здра‑
вето и безопасността на храните, прилагането на правилата за държавната помощ, 
както и издаването на разрешителни или извършването на проверки по отношение 
на вноса могат да бъдат засегнати от недостатъчния административен капацитет на 
органите на държавите членки.

33 
Различното усвояване и административният капацитет също могат да забавят при‑
лагането на дейностите, нормативните действия и обмена на информация между 
Комисията и държавите членки.

34 
Държавите членки също могат да срещнат трудности при преодоляването по 
ефективен и навременен начин на слабостите, установени от Сметната палата и от 
Комисията.

Координиране на бюджетите на ЕС и на държавите членки при 
наличие на натиск за усвояване на фондовете на ЕС

35 
Годишният характер на бюджета на ЕС може да създаде проблеми при финанси‑
рането на дейности, които се изпълняват в продължение на много години. Прео‑
бразуването на решенията за финансиране в конкретни приоритети и дейности 
на национално, регионално и местно ниво отнема време. Съществува значителна 
разлика между политическите ангажименти и отпуснатите ресурси, планираните 
и прилаганите мерки. Освен това бюджетните процеси на ЕС и на държавите членки 
са отделни: в тях участват различни заинтересовани страни с различни приоритети. 
Циклите, които следват, също са различни.

36 
Вследствие на това може да се наблюдава наличие на припокривания, пропуски или 
противоречия между националните бюджети и бюджета на ЕС, които да доведат 
до неефикасност и пропиляване на средства. Една по‑засилена координация на 
икономическите политики в рамките на европейския семестър (вж. каре 3) може да 
повлияе положително за преодоляване на тези проблеми.
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37 
Това е от особена важност в настоящия период поради състоянието на публичните 
финанси в държавите членки, и по‑специално в онези от тях, в които средствата 
от бюджета на ЕС са от голямо значение за държавните финанси. По отношение на 
съфинансираните разходи мерките за бюджетни ограничения в държавите членки 
могат да бъдат причина за съществено намаляване на националните фондове или за 
непредоставянето им на разположение за изпълнение на дейностите. Икономиите 
на административни разходи и намалените средства за персонал също засягат тех‑
ния капацитет за коректно изразходване на бюджета на ЕС. Устойчивият характер 
на финансираните от ЕС дейности може също така да стане проблемен, след като 
фондовете на ЕС вече не са на разположение.

38 
Въпреки това подходът, който се използва за изразходване на бюджета на ЕС е ори‑
ентиран единствено към вложените средства, а това означава, че управляващите 
и контролиращите органи се фокусират върху спазването на правилата, без да се об‑
ръща внимание на постигането на резултати. Възможно е финансовото управление 
да е насочено в голяма степен върху използването на наличния бюджет. Например 
много от мерките за опростяване на прилагането на програмите и за ускоряване на 
сроковете за плащане са били ориентирани към разходите за програмите от пери‑
ода 2007—2013 г. (препрограмиране, авансови плащания (предварително захран‑
ване), удължаване на срока за наличност на бюджета (краен срок за приключване), 
удължаване на обхвата на допустимите разходи, опростяване на възстановяването 
на разходите чрез засилено използване на фиксирани плащания или плащания на 
еднократни общи суми вместо възстановяване на действителни разходи).

39 
Възможно е държавите членки също да усещат натиск за усвояване на бюджета на 
ЕС, без да се прилагат строги проверки. Понякога се полагат недостатъчно уси‑
лия, за да се гарантира, че още от началото средствата ще бъдат разпределени за 
подходящите програми и проекти. Като се има предвид наличността на заделените 
национални пакети, възможно е Комисията да не желае да блокира предложени‑
ята, направени от държавите членки. Така например в началото на програмните 
периоди Комисията може да не използва всички свои правомощия, за да се увери, 
че предложенията на държавите членки са съгласувани с целите на ЕС, както и че 
предлаганите дейности задоволяват в достатъчна степен посочените от държавите 
членки специфични потребности.
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Въздействие на годишните бюджети на ЕС върху управлението на 
дейностите и паричните потоци

40 
Тъй като много от дейностите, финансирани от годишния бюджет на ЕС, се извърш‑
ват в продължение на няколко години, държавите членки, другите посредници и бе‑
нефициентите могат да получат авансови плащания (предварително финансиране), 
за да стартират своите дейности26. Използването на тези авансови плащания става 
известно едва по‑късно, когато разходите (заявления за разходи) са декларирани 
и проверени. В бюджетните отчети се наблюдава по‑високо ниво на разходите през 
първите години, тъй като сумите, изплатени като предварително финансиране, се 
вписват като разходи. Ненужно дългите периоди на предварителното финансиране 
могат да увеличат риска от грешки или загуби и особено да затруднят пренасоч‑
ването на дейностите с цел постигане на резултати. Тъй като съществуват дълги 
срокове за представяне на заявленията за разходи, проблемите стават видни едва 
в последващите години, когато може би е твърде късно, за да бъдат коригирани, 
а проследяването на съответната документация и информация може да се окаже 
проблемна. Вследствие на това процентът грешки е по‑висок през следващите годи‑
ни, при изчистване на заявленията за разходи27.

41 
Поетите задължения, за които още не са извършени плащания (непогасени поети 
задължения или RAL — reste à liquider) понякога крият бюджетни кредити, които не 
могат да бъдат изразходени (вж. диаграма 3 по‑горе).

42 
Както е посочено в точка 12, буква е), ii) и диаграма 2 по‑горе, в бъдеще от държа‑
вите членки ще се изисква да участват с 1 234 млрд. евро за покриване на поетите 
задължения.

Ползи от усвояването на бюджета на ЕС — „европейска добавена 
стойност“

43 
Постигане на европейска добавена стойност означава, че извършването на разходи 
на ниво ЕС води до по‑големи ползи в сравнение с това, което може да бъде постиг‑
нато с помощта на национални програми. Тази концепция придобива все по‑голямо 
приложение, след като при преговорите за МФР са повдигнати въпроси относно 
разходите и ползите от членството в ЕС, както и относно политическите и иконо‑
мическите измерения на европейската интеграция. Концепцията представлява 
полезна отправна точка, за да се гарантира, че ЕС действа в случаите, когато държа‑
вите членки не са в състояние или когато могат да се постигнат по‑добри резултати. 
Благодарение на понятието за европейска добавена стойност е възможно дебатите, 
които в момента са относно това как да се разпредели бюджетът на ЕС между дър‑
жавите членки, да разглеждат по‑скоро въпроса за това как общите ресурси могат 
да бъдат инвестирани по най‑добрия начин за постигане на съвместни цели.

26 Авансовите плащания 
обикновено са в размер 
4—12 % от очакваните 
разходи за дейността. В края 
на 2013 г. сумата, изплатена 
като предварително 
финансиране, е била 
в размер на 79,4 млрд. евро. 
По‑голямата част от тези 
средства са предоставени 
за дейности при споделено 
управление с държавите 
членки.

27 Поради тази причина 
Сметната палата изключва 
авансовите плащания 
от разходите, които 
проверява по отношение 
на законосъобразността 
и редовността.
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44 
Изпълнението на бюджета води до европейска добавена стойност, когато разходите 
са оправдани и ефективно допринасят за ефикасно постигане на целите на поли‑
тиката на ЕС, и подпомагат изграждането на капацитет и просперитет в държавите 
членки. Бюджетът на ЕС предоставя финансиране в области на изключителна компе‑
тентност на Съюза, но може също така до добави стойност чрез създаване на мрежи 
(физически и материални), които да позволят сближаване на гражданите и държа‑
вите членки на ЕС. Бюджетът финансира иновативни дейности и наличността на 
фондовете на ЕС може да стимулира държавите членки да приемат мерки, които те 
в противен случай не биха обмисляли.

45 
Съществува обаче и несигурност: възможно е бюджетът на ЕС да не постигне повече 
от предоставяне на допълнителни фондове и увеличаване на наличните средства, 
без да добавя някаква специфична стойност на ниво ЕС. Фондовете на ЕС могат да 
бъдат използвани за дейности, които така или иначе биха били осъществени от 
държавите членки и другите бенефициенти (икономически загуби от неефективно 
разпределение на ресурсите); или е възможно тези фондове да не бъдат достатъчни 
(необходима критична маса) за постигане на предвидените резултати. Освен това 
разпокъсаността и многообразният характер на разходните програми (с различни 
процедури) намаляват европейската добавена стойност и са в състояние да допри‑
несат за асоциирането на ЕС с изобилие, прахосване и бюрокрация.

46 
Степента на ангажираност на Комисията в изразходването на бюджета на ЕС варира 
в зависимост от трите метода на управление (пряко, споделено и непряко (вж. бел. 
под линия 12). От своя страна тези методи на управление влияят на капацитета на 
Комисията да определя своевременно и да има достъп до информацията относно 
управлението и изпълнението; пряко да извършва мониторинг на въведените за 
постигане на целите системи и контроли, бързо да преодолява слабостите и да стан‑
дартизира механизмите за одит и контрол.

Качество на данните и информацията

47 
Комисията координира голям брой заинтересовани страни, които участват в про‑
цеса на изразходване на бюджета, и невинаги може да наложи стандартизирани 
процеси и системи на управление. Предизвикателството е да се гарантира, че пра‑
вилните данни са събрани навреме от междинните нива, както и че тези данни могат 
да бъдат предмет на ефективна проверка.
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48 
В допълнение често мониторингът и финансовото управление, както и управле‑
нието на изпълнението на дейностите се основават на ограничена, непълна или 
ненадеждна информация. Например:

а) информацията и подкрепящите документи често са географски раздалечени 
и са разположени в различни системи;

б) системите за управленска информация не предоставят достатъчно данни 
относно начина, по който фондовете са използвани, както и относно тяхното 
въздействие и добавена стойност;

в) системите за отчитане и осигуряване на управленска отговорност не са зами‑
слени, така че да оценяват крайните продукти или да проследяват изпълнение‑
то според плана;

г) многогодишните програми не разполагат с междинни етапи, които да позволя‑
ват да Комисията да следи за напредъка и насочването на дейностите с оглед да 
се гарантира постигане на целите;

д) възможно е да липсват показатели за измерване на постигането на добро фи‑
нансово управление (икономичност, ефикасност и ефективност) или показате‑
лите не са подходящи и стимулират некоректно поведение;

е) възможно е оценките да са непълни или да липсват.

Одити и разходи, които не се поемат от бюджета на ЕС

49 
При споделено управление на разходите процедурите за уравняване28 се използват, 
за да се определи сумата, която се поема от бюджета на ЕС. Въпреки че разходите 
за финансови корекции в областта на земеделието се поемат от бюджета на съот‑
ветната държава членка, при структурните фондове, ако държавата членка приеме 
корекцията, тя изменя своята декларация за разходи и средствата могат да бъдат 
преразпределени за други цели на същата държава. В случай че държавата членка 
не приеме корекцията, Комисията може да вземе официално решение за нейното 
прилагане, което ще доведе до намаляване на наличното финансиране от ЕС за 
съответната държава. Това не дава никакъв стимул на засегнатите държави членки 
да преодолеят слабостите в своите системи.

28 Процедурата на 
уравняване означава, 
че отчетите с разходи, 
представени на Комисията 
с оглед предоставяне на 
финансиране, са коректни 
и вписаните в тях разходи са 
извършени в съответствие 
с правилата.
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50 
Комисията не разполага с възможността директно и систематично да проверява 
всички елементи от бюджета на ЕС, които са изразходвани от посредници (държа‑
ви членки, други страни и международни организации...), нито пък да контролира 
всички разходи, представени за възстановяване (декларирани) от бенефициенти. Тя 
се осланя на независими одитори, които заверяват съответните разходи, както и на 
ограничен брой проверки и инспекции, извършени от собствените ѝ оперативни 
служители и одитори. При тази ситуация се наблюдават някои трудности:

а) Заверяването на разходи от независими одитори може да бъде засегнато от 
проблеми във връзка с тяхната независимост, както и с качеството и навремен‑
ния характер на извършената от тях дейност29.

б) Собствените проверки на Комисията могат да бъдат засегнати от слабости във 
връзка със стратегията за контрол.

в) Тъй като Комисията не разполага с ресурси да извършва задълбочени и всеобх‑
ватни одити, това може да доведе до закъснения при процеса на приключване, 
а одобряването на разходите да става само посредством мащабни и отнемащи 
време финансови корекции.

29 Сметната палата установи, че 
качеството на извършената 
от тези одитори дейност 
не винаги е достатъчно 
надеждно.
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51 
Комисията и държавите членки носят отговорността да гарантират, че фондовете 
на ЕС са изразходвани по правилен и разумен начин. През последните години те 
са предприели много мерки в тази посока. Независимо от това началото на новия 
период на финансовата рамка през 2014 г., въвеждането на съответното законода‑
телство за прилагане, както и новият финансов регламент, заедно с ангажимента на 
Комисията да се гарантира, че бюджетът е насочен в по‑голяма степен към изпълне‑
нието, представляват възможности за опростяване и подобряване на финансовото 
управление на бюджета на ЕС.

Фокус върху резултатите и европейската добавена 
стойност

52 
Предложените изменения на механизмите за споделено управление за МФР за 
периода 2014—2020 г. са насочени основно към разходите, а не към постигането на 
резултати. Освен това техният успех ще зависи от това колко добре се прилагат от 
Комисията и от държавите членки.

53 
С подкрепата на Европейския парламент и на Съвета Комисията следва да приви‑
легирова разходите за дейности, които носят европейска добавена стойност, като 
например в областите от изключителната компетентност на Комисията, трансгра‑
ничните действия, проектите от общ интерес и европейските мрежи. Бюджетните 
области, които се характеризират с разпокъсаност и многообразен характер на 
разходите, или където са наблюдава бавно усвояване или недостатъчно усвояване 
на средствата във връзка с поетите задължения и отпуснатото национално финан‑
сиране, налагат извършването на по‑задълбочена проверка, евентуално с оглед на 
анулиране на финансирането.

Фокус върху управлението на изпълнението на 
дейностите

54 
За насърчаване на управлението във връзка с изпълнението на дейностите целите 
от бюджета на ЕС следва да бъдат ясно формулирани, със солидни показатели и ет‑
апни цели, механизми за систематичен мониторинг и оценка, които да позволяват 
измерване на напредъка към постигане на тези цели. Това изисква:

а) ясна обосновка на причините, поради които една дейност е желателна и необхо‑
дима на ниво ЕС (оценка на въздействието);

б) ясна визия относно това, какво се цели да се постигне с политиката на ЕС, регу‑
латорните мерки и бюджета, ясно описание на логиката на програмата (причи‑
ните), както и процедурата за оценка на резултатите и въздействието. Необхо‑
димо е също така ясно разпределение на ролите и отговорностите за всички, 
които участват в процеса на изпълнение на бюджета.
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в) въвеждането на стабилна система за управление на изпълнението на дей‑
ностите и за отчитане, с ясно дефинирани показатели за изпълнение, които се 
прилагат от всички, а именно Комисията, държавите членки, регионите и дру‑
гите заинтересовани участници. Това ще позволи извършването на сравнения 
и агрегиране на данни на цялата територия на ЕС. Необходимо е напредъкът 
да бъде предмет на редовен мониторинг, при който се използва специфична 
отправна база, а показателите да бъдат ориентирани към крайните продукти, 
резултатите и въздействието. Скорошните усилия на Комисията за изграждане 
на система за управление и отчитане на изпълнението следва да продължат да 
бъдат приоритет.

г) Извършване на навременни оценки, които да установят дали целите са били 
постигнати по ефективен и ефикасен начин.

Фокус върху управлението на бюджета

55 
За целите на бюджетното управление Комисията трябва да подобри и да започне 
да публикува своя дългосрочна прогноза за паричните потоци, така че да бъде 
по‑добре подготвена относно исканията за средства от държавите членки, и да е в 
състояние да се увери, че необходимите плащания ще бъдат поети от одобрените 
годишни бюджети (за плащания). При извършването на такъв анализ следва да се 
обмисли доколко ЕС следва да извършва авансови плащания и плащания във връзка 
с вече регистрирани елементи от пасива на счетоводния баланс на ЕС.

56 
Комисията следва да бъде в проактивна по‑голяма степен при намирането на при‑
мери за свръхрегулиране30, като е необходимо да се положат допълнителни усилия 
за опростяване на законодателството, за установяване на реалистични и ясни усло‑
вия за допустимост (особено на национално ниво), както и за по‑засилено използва‑
не на еднократни или фиксирани плащания въз основа на резултатите, отколкото на 
база на вложените ресурси.

57 
В рамките на своите служби Комисията следва да определи най‑добрите практики 
и общи действия, които водят до добавена стойност. Тя следва също така да опреде‑
ли бюджетните области, при които различни служби управляват сходни програми 
и дейности, и където потенциалните посредници са едни и същи, както и да пред‑
приеме стъпки, които да гарантират, че собствените ѝ процедури и изисквания за 
отчитане са съгласувани.

58 
Комисията следва също така да пристъпи към съпоставяне на разходите за единица 
продукт в рамките на дейностите и програмите, които съфинансира на териториите 
на държавите членки. Това ще позволи на публичните органи да извършват по‑до‑
бри сравнения и мониторинг във връзка с оптималното използване на средствата от 
техните разходни програми.

30 Вж. проучването на 
Европейския парламент 
„Свръхрегулиране 
при ЕЗФРСР: до каква 
степен националните 
правила причиняват 
ненужно допълнително 
усложняване и в резултат 
на това повишават риска 
от грешки?“ (Gold‑plating in 
the EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily add 
to complexity and, as a result, 
increase the risk of errors?) 
(февруари 2014 г.).
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59 
Комисията е също така в най‑добрата позиция, за да идентифицира най‑добрите 
практики в държавите членки и да ги популяризира заедно с придобития в ЕС и из‑
вън неговите граници опит чрез подпомагане на трансгранични мрежи. Комисията 
може да засили институционалния капацитет на администрациите и другите посре‑
дници чрез предоставяне на по‑добри насоки, разяснителна информация и кон‑
тролни листи във връзка с разходите от бюджета на ЕС и прилагането на съответно‑
то законодателство (например, наред с другото, относно най‑добрите практики от 
областта на обществените поръчки, декларациите за управлението, заверяването 
на разходите от независими одитори и методологията за извършване на инспекции).

Механизми за контрол и извършена дейност от 
други заинтересовани страни

60 
Комисията и държавите членки следва да се уверят, че механизмите за контрол се 
прилагат добре и са ефективни:

а) При акредитацията на националните органи за управление и контрол от страна 
на държавите членки следва да се гарантира, че всички органи, които участват 
в процеса на изразходване и контролиране на фондовете на ЕС, разполагат с не‑
обходимия административен капацитет и ресурси, както и че извършват своите 
задължения по ефективен начин.

б) Комисията следва да бъде в състояние да получи увереност от националните 
декларации за управление относно функционирането на системите за управле‑
ние и контрол, относно законосъобразността и редовността на съответните 
операции, както и относно спазването на принципите за добро финансово упра‑
вление. За тази цел Комисията трябва да се увери, че тези декларации са добре 
обосновани.

Междинен преглед

61 
Междинният преглед на МФР за периода 2014—2020 г. е в състояние да предостави 
възможност за обмисляне на приоритетите, към които са насочени разходите от 
бюджета на ЕС, както и за модела на инструментите за тяхното постигане. На първо 
място, следва да се обмисли как да се използват възможностите, предвидени от 
ДФЕС (член 311, параграф 3), който позволява създаването на нови източници на 
приходи за ЕС, както и как да се гарантира, че частта от бюджета на ЕС, която е фи‑
нансирана от държавите членки, е предоставена по справедлив, прозрачен, раз‑
ходно‑ефективен и опростен начин, в зависимост от капацитета за финансиране на 
всяка държава членка. На второ място, докато при текущата система основно място 
заемат предварително разпределените суми за държавите членки, а не резултатите, 
които следва да се постигнат, ефективността на разходите на ЕС не може да бъде 
осигурена. Въз основа на резултатите от междинния преглед Комисията следва да 
обмисли тези два основни въпроса в контекста на бъдещите многогодишни финан‑
сови рамки, при които ще е необходимо съгласие на политическо ниво на всички 
заинтересовани участници.
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 I Рискове, които е възможно да се появят при изразходване на средствата от 

бюджета на ЕС1

Външни рискове

Политика

 ο Политически решения и приоритети, определени от държавите членки извън контекста на ЕС.

 ο Конфликтни приоритети между държавите членки.

 ο Целите на Комисията срещат с;аба политическа подкрепа в държавите членки.

 ο Налагането на нежелани отговорности на организации, администрации и бенефициенти.

 ο Партньорски страни извън ЕС: проблеми с управлението/други политически фактори.

На ниво законодателство и нормативна рамка

 ο Правната рамка е несигурна/разпокъсана/със сложен характер или предмет на значителни изменения.

Финансови рискове

Бюджет

 ο Недостатъчно фондове/ресурси за извършване на желаните действия/липса на касови средства за извършване 
на плащания.

 ο Държавите членки не могат да осигурят съфинансиране поради своите собствени бюджетни ограничения.

 ο Плащанията са засегнати от грешки (законосъобразност и редовност/грешки в рамките на DAS, извършването на 
разходите не е в съответствие с правилата).

 ο Въпроси, свързани с бюджетното управление (висок процент на поети задължения и плащания, които са направени 
на късен етап през финансовата година, задълженията са поети, но не са погасени — RAL, и засилено използване 
на предварително финансиране).

 ο Дейности, които са финансирани от други източници, други инструменти на ЕС или съфинансиране (припокриване 
на програми).

 ο Изплащане на недопустими разходи.

1  Текстът се основава на рамката за идентифициране на рисковете, установена от инициативата SIGMA (подкрепа за подобряване на 
управлението и ръководството, съвместна инициатива на ОИСР и ЕС).
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 I Измами, нередности и корупция

 ο Недостатъчно внимание се обръща на предотвратяването, откриването и санкционирането на измамите

 ο Липса на ресурси за недопускане на случаи на измама в бюджета.

 ο Извършваните дейности налагат използването на големи суми в брой или са налице стоки с висока стойност.

 ο Загуба на активи.

 ο Трудности при идентифициране на крайния бенефициент.

Обществени поръчки

 ο Сложен характер на правилата за възлагане на обществени поръчки и за сключване на договори.

 ο Процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки не се спазват (разделяне на поръчки с цел избягва‑
не на праговете на изискванията за конкуренция, оповестяване, критерии за възлагане, договорни условия 
и подписване...).

 ο Използване на неподходящи тръжни процедури (договори, чието изпълнение често е възложено без прилагане 
на правилата за конкурентоспособност, договори за допълнителни дейности...).

Рискове във връзка с дейността

Политика

 ο Значителни промени в политическата среда.

 ο Несъгласувано управление в рамките на службите на Комисията — различни цели на политиките (и в резултат 
и при прилагането на програмите и съответните мерки за изпълнение).



38Приложение

Модел на програма/операции

 ο Сложен характер на методите/действията за прилагане на програмите.

 ο Неподходящ механизъм за прилагане.

 ο Изготвени набързо нови инициативи/спешни операции.

 ο Бързо изпълнение на програми след вземане на решение относно правното основание.

 ο Дейности, в които одитираният обект няма опит или разполага с ограничен опит (напр. нови инструменти за 
справяне с финансовата криза и с кризата на държавния дълг).

 ο Бавно изпълнение на програми.

 ο Изпълнението включва голям брой операции.

 ο Тромави оперативни процедури.

Организационна структура

 ο Сложна организация (напр. трансгранични операции, при които са засегнати езикови, политически или географски 
проблеми, различни административни нива и т.н.).

 ο Географски разпокъсана организация.

Отговорности на организацията

 ο Налагането на нежелани отговорности и разходи на организации, администрации и бенефициенти.

 ο Неясно разпределяне на отговорностите между Комисията и държавите членки.

 ο Слабо координиране на дейностите, по‑специално в децентрализираната система на управление или при систе‑
мата със споделено управление.

 ο Неясно разпределяне на отговорностите/припокриване на задължения в рамките на институциите или органите 
на ЕС.
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 I Ресурси на организацията

 ο Липса на обща административна структура за съдействие.

 ο Информационните технологии са остарели, твърде сложни или включват много различни или несъвместими 
компютърни системи.

Определяне на оперативна цел

 ο Неточна оценка на нуждите.

 ο Липса на цели/неясни / неподходящи или количествено неизмерими цели по отношение на икономичността, 
ефикасността и ефективността.

 ο Целите не включват следните елементи: законосъобразност, редовност, точност, надеждност на отчетите, обез‑
опасяване на активите.

 ο Противоречиви или несъвместими цели на ниво политика или програма на ЕС или между национални приоритети 
и приоритети на ЕС.

 ο Неясни приоритети или цели, които не са подредени по приоритет.

 ο Неподходящи процедури за подреждане по приоритети и подбор на програми и проекти за осигуряване на 
максимално въздействие от фондовете на Общността.

Осъществяване на цели

 ο Неясна връзка между цели и действия.

 ο Критериите за допустимост/подбор са неясни или прекалено несъгласувани с целите (прекалено широки, пре‑
калено ограничени или неуместни).

 ο Критични фактори, които могат да застрашат постигането на целите, не се оценяват редовно.
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Системи за контрол

 ο Липса на системи за вътрешен контрол за мониторинг на икономичността, ефективността и ефикасността.

 ο Слабости в изготвянето на модел или при функционирането на системите за контрол. Системите за наблюдение 
и контрол са неподходящи или липсват.

 ο Сложни системи за контрол (неефективни или скъпи).

 ο Разлики в системите за контрол сред бенефициентите/държавите членки

 ο Операциите не са изцяло предмет на редовни проверки

 ο Проверките на място или механизмите за мониторинг не се въведени или не се използват често.

Системи за финансов контрол

 ο Счетоводните системите на бенефициентите са несъвместими с тези на ЕС

 ο Прекомерни разходи в рамките на програмите, надхвърлящи предвижданията разходи или липса до известна 
степен на целеви бюджетни нива.

 ο Трудности при определяне на разходите и вложените средства.

 ο Липса на счетоводна система/слаба одитна следа.

Одит и оценка

 ο Неподходяща система за одит (обхват, качество, отчитане, проследяване).

 ο Непроследяване на изпълнението във връзка с предходни одитни констатации

 ο Недостатъчни оценки/непроследяване на резултатите от оценките

Информация

 ο Слаба система за управление на информацията или липса на такава.

 ο Управленската и финансовата информация са недостатъчни, не се използват или се използват по неправилен 
начин.
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Оценка на изпълнението

 ο Системите за отчитане и осигуряване на управленска отговорност не са замислени, така че да оценяват крайните 
продукти, или липсва система за мониторинг на изпълнението спрямо това, което е предвидено.

 ο Липса на показатели за измерване на постигането на икономичност, ефикасност и ефективност.

 ο Използваните показатели са неподходящи или насърчават погрешно поведение.

 ο Комисията или държавите членки измерват по различен начин основните резултати от изпълнението.

Изпълнение

 ο Не са постигнати резултатите/въздействията.

 ο Забавяния в прилагането поради недостатъчно качество на изпълнението от страна на посредници/изпълнители.

 ο Данни за слаби резултати (високо ниво на оплаквания, ниска удовлетвореност на ползвателите, различия в из‑
пълнението в сравнение със сходни организации, ниско качество на предоставените за изпълнение от трети 
страни услуги).

Добавена стойност

 ο Липса на добавена стойност — програмите заменят извършваните от държавата разходи, или липсва добавена 
стойност (допълняемост и субсидиарност).

 ο Слаба устойчивост — липса на ангажираност, проектите се изготвят без истински диалог с бенефициентите; бе‑
нефициентите са силно зависими от ЕС; изпълнението на проекта не се продължава или поддържа след спиране 
на помощта от ЕС.

 ο Наличие на икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите (действия, които биха били из‑
вършени независимо от подпомагането от ЕС).

 ο Свръхрегулиране (подпомагането от ЕС се използва за изпълнение на скъпоструващи дейности и проекти, които 
не са необходими).

Репутация

 ο Действия/бездействия, които вредят на репутацията на ЕС/Комисията
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Управление

 ο Недостатъчен акцент върху моралните ценности/почтеността (толериране на нередности, липса на кодекс за 
поведение).

 ο Силен натиск върху управлението с оглед постигане на нереалистични цели или спазване на нереалистични 
крайни срокове (високо ниво на поети задължения).

 ο Политически и други видове натиск за изпълнение по определен начин.

 ο Данни за слабо управление на изпълнението на дейността (напр. лошо управление в миналото в районите/стра‑
ните, значителни разходи и забавяния, неподходящо планиране, липса на наблюдение и мониторинг).

Персонал

 ο Недостатъчен, неквалифициран, неопитен или немотивиран персонал и/или неподходящи процедури за наби‑
ране на персонал.

 ο Голям брой подизпълнители.

 ο Липса на длъжностни характеристики.

 ο Липса на политика за ротация на персонала.
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47Приходи

01 
Общият бюджет на ЕС (Бюджетът на ЕС) е балансиран бюджет. Европейската комисия 
(Комисията) не може да взема назаем финансови средства, за да финансира разхо‑
дите на ЕС, а разходите трябва да отговарят на приходите. Съгласно решенията на 
Европейския съвет от февруари 2013 г. приходите следва да бъдат ръководени от 
принципите на простота, прозрачност и справедливост.

02 
Комисията предлага да се опростят вноските на държавите членки1 (посредством 
премахване на настоящия ресурс на базата на данък добавена стойност (ДДС), като 
се въведат нови собствени ресурси (данък върху финансовите сделки и нов опро‑
стен ресурс на базата на ДДС), и като се замести настоящият корекционен механи‑
зъм с корекции чрез еднократни фиксирани суми). Предложението ще измени като 
цяло състава на ресурсите, както и вноските на отделните държави членки към 
бюджета на ЕС. До единодушното приемане на предложението от държавите членки 
ще се прилага настоящата система. Държавите членки могат също така да решат да 
приложат новата система със задна дата.

Контекст

03 
Приходите се състоят предимно от собствени ресурси (приблизително 92 %). 
Общият размер на собствените ресурси не може да надвишава 1,23 % от брутния 
национален доход (БНД) на ЕС. Другите приходи се състоят от глоби, възстановяване 
на разходи, лихви по просрочени плащания и глоби, приходи от административни 
операции (пенсионни вноски на служителите и данък върху приходите), както и от 
бюджетни корекции.

04 
Собствените ресурси се състоят от:

а) Традиционни собствени ресурси (ТСР — приблизително 12 %), които включват 
мита на базата на Общата митническа тарифа и налози върху захарта, плащани 
от производителите на захар. Държавите членки задържат 25 % от ТСР, събира‑
ни като вноски към техните разходи по събирането.

б) Ресурси на базата на ДДС (приблизително 10 %), които представляват налог вър‑
ху хармонизираните бази за ДДС на държавите членки. Хармонизираната база 
за ДДС е ограничена до 50 % от БНД на всяка държава членка. Всички държави 
членки2 плащат унифицирана ставка в размер на 0,3 % от хармонизираната база 
за начисляване на ДДС.

1 COM(2011) 739 окончателен 
от 9 ноември 2011 г. — 
Изменено предложение за 
решение на Съвета относно 
системата на собствените 
ресурси на Европейския 
съюз.

2 С изключение на Германия, 
Нидерландия, Австрия 
и Швеция, които плащат 
намалена ставка.
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в) Ресурси на базата на БНД (приблизително 70 %), които представляват баланси‑
ращите ресурси. На базата на данни от държавите членки за БНД.

i) Обединеното кралство получава отстъпка за своята вноска от БНД на базата 
на механизъм за корекция на бюджетния дисбаланс. Тази корекция е финан‑
сирана от другите държави членки, като четири държави членки (Германия, 
Нидерландия, Австрия и Швеция) плащат вноска, ограничена до 25 % от 
техния дял от корекцията.

ii) До 2013 г. две държави членки (Нидерландия и Швеция) са се възползвали от 
брутно намаление в размер на 150 млн. евро3 на тяхната годишна вноска на 
базата на БНД.

iii) На базите на БНД и ДДС (а следователно и на вноските) могат да бъдат 
направени баланси и корекции за конкретна година и за максимум четири 
години, като те са ограничени по давност извън този период, освен в случай 
че Комисията е изразила резерва.

Констатации на Сметната палата

05 
Констатации на Сметната палата: Настоящата система за финансиране на бюджета 
е сложна и не е прозрачна.

а) Събирането на приходите от ТСР е сложен процес. Това е област, засегната от не‑
редности (с променящи се правила, с милиони вносители с вариращи стойности 
на операциите, с чести случаи на укриване на данъци и недеклариране на внос), 
както и от различния капацитет и системи на държавите членки (с чести проме‑
ни на организацията на събирането, остарели или несъществуващи ИТ системи, 
проблеми с прилагането на ключови процедури и усложнено трансгранично 
управление, повлияно от различния административен капацитет). Проверките 
на Комисията в държавите членки са оценени като частично ефективни.

б) Три генерални дирекции на Комисията — относно бюджета, данъчното облагане 
и митнически съюз и Евростат — са включени в проверяването на базата на ДДС, 
което се състои от проверка на сложни статистически агрегати, както и от оценка 
на системите за събиране на данъци на държавите членки. Укриването на данъци 
е сериозен проблем в ЕС, който причинява загуби, оценени на до 20 % от прихо‑
дите от ДДС. Одитните органи на държавите членки проверяват тази област също 
така заради отражението върху техните национални данъчни приходи.

в) Вноските на базата на БНД се основават на данни относно БНД, събрани от 
държавите членки и проверени от Евростат. Проверката на БНД от страна на Ко‑
мисията е засегната от слабости и е само частично ефективна. Данните относно 
БНД са сложни и винаги има известна степен на неточност, тъй като тези данни 
зависят от приблизителни оценки. Комисията не оценява системите за надзор 
и контрол на събирането на БНД в държавите членки, въпреки че в бъдеще ще 
се изисква от върховните одитни институции да се произнасят по този въпрос.

г) Отстъпката за Обединеното кралство е чувствителна политическа тема и ней‑
ното изчисление е сложно. В изчисленията за 2009 г. и 2010 г. са установени 
съществени грешки4.

3 Измерено в цени за 2004 г. 
и коригирани за актуалните 
цени към момента на 
изчисляване на вноските.

4 Грешката в изчислението 
за 2009 г. е открита от 
Комисията прекалено късно, 
за да бъде коригирана през 
съответната финансова 
година. Грешката 
в изчислението за 2010 г. 
е открита от Сметната палата 
в рамките на нейния DAS 
одит.
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Коректно и изцяло ли са получени приходите за 2012 г. 
и добро ли е било тяхното управление?

 ο Засегнати ли са от съществени грешки? НЕ

Високорискови фактори

06 
Неточно събиране на ТСР и слабости в системите за ДДС в държавите членки нама‑
ляват наличните от тези ресурси приходи и водят до налагане на по‑високи вноски 
за баланс на БНД.

07 
Занижаването (или завишаването) на БНД за дадена държава членка не засяга 
общия размер на собствените ресурси от БНД, но има за резултат намаляване (или 
увеличаване)на вноските от другите държави членки.

Перспективи

08 
Комисията следва да извършва по‑структуриран и формализиран анализ на данните 
за БНД, както и да докладва по по‑пълен, прозрачен и последователен начин относ‑
но данните за БНД на държавата членка и относно управлението на ресурсите на 
базата на БНД. Тя следва да съкрати времето на своя цикъл за верификация.

09 
Държавите членки следва да засилят своя митнически надзор с оглед постигане на 
максимално събиране на ТСР. По подобен начин системите за докладване и събира‑
не на ДДС следва да гарантират, че фактурите за ДДС се докладват точно и укрива‑
нето на данъци е намалено до минимум.

10 
Одитните органи на държавите членки изпълняват важна задача, за да гарантират, 
че системите и контролите в трите области на собствените ресурси се прилагат 
коректно.
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(в млн. евро) (поети бюджетни задължения)

МФР за периода 
2014–2020 г.1

Функция 1 — Интелигентен и приобщаващ растеж 508 921

1a. Конкурентоспособност за растеж и работни места 142 130

1б. Икономическо, социално и териториално сближаване 366 791

% от общата сума за функцията, която е предварително разпределена 
за държавите членки 72

Забележка: Тези разходи могат да бъдат разпределени между 13 основни теми (транспорт, изследвания 
и иновации. околна среда, човешки капитал, пазар на труда, МСП и подпомагане на бизнеса, социална 
инфраструктура, ИТ услуги, изграждане на капацитет, енергетика, социално приобщаване, градско и 
териториално измерение, както и културно наследство и туризъм).

ГД „Регионална политика“ е основната служба на Комисията, която отговаря за разходите в областта 
на сближаването. Тя управлява също така Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), който 
е включен във функция 4 на МФР (Глобална Европа). ИПП подпомага страните кандидатки да развият 
транспортни мрежи и да подобрят инфраструктурата, свързана с опазването на околната среда. Този 
инструмент е отворен за страни кандидатки (Турция и бивша югославска република Македония), както 
и потенциални страни кандидатки от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, 
Сърбия и Косово).

1  МФР за периода 2014—2020 г. е одобрена по цени от 2011 г. (Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 
№ 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова 
рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884)). Представените тук цифрови 
данни са по текущи цени (от уебсайта на ГД „Бюджет“).
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(в млн. евро) (поети бюджетни задължения)

МФР за периода 
2014–2020 г.1

Бюджет за 2014 г. 
(окончателен)

ОБЩО 508 921 63 973

Функция 1а — Конкурентоспособност за растеж и работни места 142 130 16 560

Големи инфраструктурни проекти 14 350 2 629

Европейски системи за спътникова навигация (EGNOS и ГАЛИЛЕО 7 072 1 338

Международен експериментален термоядрен реактор ITER 2 986 728

Европейска програма за наблюдение на Земята „КОПЕРНИК“ 4 292 363

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (България. Литва и Словакия) 1 643 157

Обща стратегическа рамка за научни изследвания и иновации 79 402 9 326

„Хоризонт 2020“ 79 402 9 326

Програма на ЕВРАТОМ за изследвания и обучение 
Програма за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME) 2 298 276

Образование, обучение, младеж и спорт („ЕРАЗЪМ за всички“) 14 775 1 556

Социална промяна и социални иновации (СПСИ) 920 119

Митници, „Фискалис“ и борба с измамите 908 118

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) 21 937 1 966

Програма за повече подпомагане от Кохезионния фонд в областта на транспорта (Plus 
Cohesion Fund contribution to transport) 11 306

Енергетика 5 850 410

Транспорт 14 945 1 482

ИКТ 1 142 74

Други програми 2 003 264

Европейска статистическа програма (ЕСП)

Стандарти за финансово отчитане и одит

Оперативна съвместимост за европейските публични администрации 

Децентрализирани агенции 2 293 243

Марж 2 078 106

Функция 1б „Икономическо, социално и териториално сближаване“ 366 791 47 413

Инвестиции за растеж и работни места 278 418 35 609

Регионално сближаване (по-слабо развити региони) 185 374 23 635

Региони в преход 35 701 4 802

Конкурентоспособност (по-развити региони) 55 780 7 503

Най-отдалечени и слабо населени региони 1 563 210

PM Програма със заделени средства за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). 3 500
Кохезионен фонд (КФ) 74 929 8 950

Програма със заделени средства за Механизма за свързване на Европа (транспорт) 11 306 983

Европейско териториално сътрудничество 10 229 507

Инициатива за младежка заетост 3 211 1 804

Марж 4 1

1 МФР за периода 2014—2020 г. е одобрена по цени от 2011 г. Представените тук цифрови данни са по текущи цени (от уебсайта на ГД „Бюджет“).
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Контекст

Функция 1а — „Конкурентоспособност за растеж и работни места“

01 
Функция 1а от МФР обхваща предимно разходите за области на политика, които са 
насочени към основни предизвикателства пред европейското общество в близко‑
то бъдеще, и финансира дейности, които гарантират, че ЕС ще продължи да бъде 
конкурентоспособен на международната сцена посредством инвестиции в образо‑
ванието, изследванията и иновациите, както и чрез насърчаване на дейности, които 
укрепват заетостта и насърчават развитието на европейски мрежи за изследвания 
и иновации с крайна цел да се засили икономическият растеж.

02 
Почти 15 % от бюджета за функция 1 от МФР в размер на 80 млрд. евро са резерви‑
рани за дейности, свързани с научните изследвания и иновациите в рамките на ин‑
струмента „Хоризонт 2020“. Седем генерални дирекции на Комисията и две изпълни‑
телни агенции управляват дейностите и разходите1, като двете агенции извършват 
голяма част от ежедневните операции.

03 
По голямата част от разходите стават посредством отпускане на бенефициентите на 
безвъзмездни финансови средства. Двата основни риска в тази област са свързани 
с избора на бенефициенти, допустими за получаване на безвъзмездни финансови 
средства, и с обосновката на разходите на бенефициентите за заявяване на възста‑
новяване на разходи от бюджета на ЕС. Въпреки че Комисията е въвела мерки за 
опростяване на правилата и процедурите и за намаляване на административната 
тежест за бенефициентите, правилата за допустимост за текущите програми остават 
сложни. В зависимост от размера на безвъзмездните финансови средства незави‑
сими одитори следва да потвърдят точността на подадените от бенефициентите 
заявления за разходи. Освен това Комисията използва свои собствени одитори 
и външни одитори, за да извърши последващи одити на извадка от безвъзмездно 
отпуснати средства.

Функция 1б — „Икономическо, социално и териториално сближаване“

04 
Икономическото и социалното развитие на ЕС е разнородно. Членове 174 и 175 от 
ДФЕС определят политиката на ЕС за икономическо, социално и териториално сбли‑
жаване (политика на сближаване), която допринася за цялостните икономически ре‑
зултати на ЕС, като намалява различията между неговите региони и държави членки.

1 Комисия: ГД „Научни 
изследвания и иновации“, 
ГД „Съобщителни мрежи, 
съдържание и технологии“, 
Съвместен изследователски 
център, ГД „Образование 
и култура“, ГД „Предприятия 
и промишленост“, ГД 
„Мобилност и транспорт“ 
и ГД „Енергетика“, 
Агенции: Изпълнителна 
агенция за научни 
изследвания (REA) 
и Изпълнителна 
агенция на Европейския 
научноизследователски 
съвет (ERCEA).



54МФР 1 — Интелигентен и приобщаващ растеж

05 
Приблизително 72 % от общия бюджет по функция 1 от МФР (322,3 млрд. евро 
от общо 450,76 млрд. евро) са заделени (предварително разпределени средства) 
за държавите членки въз основа на критерии за БВП и БНД и са договорени в конте‑
кста на споразумението за МФР:

а) Тези суми са разпределяни, без да се вземе предвид административният ка‑
пацитет на държавите членки за усвояване на средствата, тоест за подготовка 
на програми и проекти, планиране и избор, правилно изпълнение, ефективен 
мониторинг на обществените поръчки и правилата за допустимост и др. Това 
може да доведе до разпределяне на съществен обем средства към региони, 
които не притежават капацитет за добро управление на тези средства. Освен 
това използването и развитието на тези предварително разпределени средства 
не е прозрачно.

б) По‑голямата част от бюджетните средства се изразходват в продължение на 
години (многогодишни програми). Държавите членки могат да получат предва‑
рително финансиране (парични аванси) за стартиране на програмите. Те губят 
правото да използват бюджета, ако средствата не са изразходвани в рамките на 
определен период („правило n+3“).

в) Бюджетните разходи са белязани с висока степен на парични аванси (предва‑
рително финансиране) и договорени правни задължения, за които следва да 
се извършат плащания — „reste à liquider (RAL)“. Това е обяснено отчасти от 
дългосрочното естество на много от дейностите за финансиране. Съществуват 
455 програми в рамките на МФР за периода 2007—2013 г.

06 
Бюджетните разходи за политиката на сближаване се усвояват чрез три основни 
фонда с програми, които продължават до края на седемгодишния бюджетен цикъл 
на МФР.

а) Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) действа в регионите 
с най‑нисък БВП на глава от населението във всички държави членки,с цел да 
намали различията между регионите. Фондът съфинансира национални инвес‑
тиции в компании (специално МСП); инфраструктури, свързани с изследванията 
и иновациите, телекомуникациите, околната среда, енергетиката и транспорта; 
финансови инструменти (фондове за рисков капитал, фондове за местно разви‑
тие и др.) в подкрепа на регионалното и местното развитие, както и насърчава‑
не на сътрудничеството между градовете и регионите; техническа подкрепа.

б) Кохезионният фонд (КФ) съфинансира националните разходи за проекти за 
транспорт и околна среда в държавите членки, в които БНД на глава от населе‑
нието е по‑малко от 90 % от средното за ЕС. Неговата цел е да намали техните 
икономически и социални различия и да стабилизира тяхната икономика. Кохе‑
зионният фонд обхваща 15 държави членки2. Финансовата помощ от КФ може да 
бъде прекратена с решение на Съвета (взето с квалифицирано мнозинство), ако 
някоя държава членка покаже прекомерен публичен дефицит и в случай, че не 
е разрешила ситуацията или не е предприела необходимите действия за това. 
КФ финансира трансевропейските транспортни мрежи, включително и проекти, 
свързани с енергетиката или транспорта: енергийна ефективност, използване 
на енергия от възобновяеми източници, развитие на железопътен транспорт, 
подкрепа за интермодалност (посредством интегриране на различни начини за 
транспорт), укрепване на публичния транспорт и др.

2 Обхванатите от Кохезионния 
фонд държави членки са 
новите 12 държави членки 
на ЕС заедно в Хърватия, 
Гърция и Португалия.
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в) Европейският социален фонд (ЕСФ) има за цел да подобри заетостта и въз‑
можностите за работа в ЕС. Той съфинансира националните разходи, насочени 
към: адаптиране на работниците и предприятията (схеми за учене през целия 
живот, проектиране и разпространение на иновативни работни организации); 
подобряване на достъпа до работни места за търсещите работа, безработните, 
жените и мигрантите; социална интеграция за лица в неравностойно положение 
и борба с дискриминацията на пазара на труда; укрепване на човешкия капи‑
тал чрез реформиране на образователните системи и изграждане на мрежа от 
учебни заведения.

г) От 2014 г. нататък са създадени общи правила за ЕФРР, ЕСФ и КФ, Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство (ЕФМДР), които са включени в МФР 2.

д) За да направи кохезионната политика по ефективна, Комисията е разработила 
четири инициативи съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и дру‑
ги финансови институции. Две от тези инициативи се отнасят до насърчаване на 
използването на инструменти за финансов инженеринг (Европейският фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР) и (JESSICA), а останалите две — на инструмен‑
ти за техническа помощ (JASPERS и JASMINE).

07 
Приблизително 72 % от бюджета за МФР 1 (предимно функция 1 б) се изразходват по 
споразумения за споделено управление с държавите членки. По отношение на МФР 
за периода 2014—2020 г. партньорски споразумения между Комисията и отделните 
държави членки ще определят с повече подробности в програмите по какъв начин 
държавата членка възнамерява да използва наличното финансиране на ЕС за даде‑
ния период, за да постигне своите цели. Бюджетът на ЕС ще допринесе с 50—85 % 
от разходите (съфинансиране) — на одобрените от Комисията разходни програми 
(оперативни програми). Комисията е изградила рамка за контрол и управление, за 
да гарантира, че само разходи, които са направени в съответствие с правилата, се 
изплащат от бюджета на ЕС. Също така тя е въвела отново резерв за изпълнение 
в размер на 6 % върху сумите, които ще бъдат финансирани от нея3.

а) Много различни национални, регионални и местни органи отговарят за упра‑
влението на всички фондове на политиката на сближаване. Държавите членки 
поемат по‑голямата част от разходите по организацията и въведените системи 
за изпълнение на бюджета на ЕС. Те отговарят за гарантирането, че субсидиите 
и безвъзмездните финансови средства се изплащат на допустими бенефициен‑
ти, които отговарят на условията за получаване на подпомагане.

б) Държавите членки могат да получават парични аванси за начални разходи. 
По принцип програмните разходи се поемат от съответните държави членки, 
а впоследствие им се възстановяват от Комисията на базата на декларации за 
разходи (заявления за разходи), сертифицирани от органите на тези държави 
членки.

в) Одитните органи на държавите членки докладват на Комисията в годишни 
доклади за контрола дали системите за управление и контрол функционират 
ефективно, както и относно редовността на разходите, сертифицирани от отдел‑
ните оперативни програми (ОП).

3 Резерв за изпълнение 
съществува в МФР за 
периода 2000—2006 г., 
но ЕСП достигна до 
заключението, че той 
е използван предимно за 
постигане на максимална 
ефективност на разходите, 
а не за концентриране 
на разходите в области, 
които са доказано особено 
ефективни. В рамките 
на МФР за периода 
2014—2020 г. Комисията 
и държавите членки се 
споразумяват в началото 
на програмния период 
относно приоритетите, 
които формират базата 
за резерва за изпълнение 
от 6 %. През 2019 г. въз 
основа на докладите за 
изпълнение, предоставени 
от държавите членки, 
Комисията ще освободи 
резерва за изпълнение, 
в случай че държавите 
членки са постигнали 
поставените основни цели 
за избраните приоритети. 
В случай че Комисията 
не освободи този резерв 
от 6 % за първоначално 
договорените приоритети, 
той ще остане като част от 
отпуснатите на държавата 
членка средства и ще бъде 
преразпределен за други 
приоритети (Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 на Съвета (ОВ 
L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
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г) Комисията може да прекрати или да замрази плащанията, ако установи, че да‑
дена държава членка не е коригирала неправомерно извършените разходи, или 
че съществуват сериозни недостатъци в системите за управление и контрол. 
Тя може също така да преустанови плащанията, в случай че не са били спазени 
макроикономическите условия в рамките на Европейския семестър.

д) Комисията може да приложи финансови корекции, в случай че държавата 
членка не оттегли недопустимите разходи или не коригира сериозни системни 
грешки. В случай че съответната държава членка приеме финансовите коре‑
кции, тя може да оттегли недопустимите разходи и да ги замени с допустими 
разходи от други проекти, т.е. сумите остават на нейно разположение и могат да 
бъдат усвоени. В случай че тези корекции не се приемат, разходите се поемат от 
националния бюджет на държавата членка. Следователно системата за коре‑
кции не притежава възпираща мотивация за всички, участващи в разходването 
на бюджета, за да ги насърчи да извършват всичко правилно още от самото 
начало.

Констатации на Сметната палата

Констатации на Сметната палата: Според правилата ли 
е използван бюджетът за 2012 г.? (законосъобразност 
и редовност на свързаните с отчетите операции)

 ο Засегнати ли са от съществени грешки? Да

 ο Вероятен процент грешки:

Регионална политика, енергетика и транспорт 6,8 %
Заетост и социални въпроси: 3,2 %
Научни изследвания и иновации 3,9 %

08 
Грешките стават поради недопустими бенефициенти, неспазване на правилата за 
обществените поръчки, деклариране на недопустими разходи, неспазване на прави‑
лата за държавни помощи, както и поради неточно изчисляване на разходите, които 
следва да се поемат от бюджета.

09 
Системите за управление и контрол, особено тези в държавите членки, са частич‑
но ефективни при предотвратяването, откриването и коригирането на грешки 
и нередности.

10 
Държавите членки ненужно допълнително усложняват националните правила за 
допустимост, които са изисквани според регламентите за изпълнение.
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Добре ли са управлявани разходите и оказват ли 
въздействие? (добро финансово управление)

11 
Съществуват доказателства за слабо изпълнение на програми, одитирани от Смет‑
ната палата — ефективността на разходите на ЕС е намалена поради неточна оценка 
на нуждите, неясни цели, противоречиви или несъвместими цели и приоритети, 
и неправилни процедури за подбор за приоритизиране на проекти, които постигат 
максимален ефект.

12 
По отношение на разходите при споделено управление:

а) Възможно е да съществува конфликт между целите на ЕС и целите на отделни 
държави членки. В някои тематични области на политиката на сближаване (на‑
пример енергетиката) целите и изискванията на ЕС са много строги. Възможно 
е държавите членки да не разполагат с технически, финансов и законодателен 
опит и да не притежават необходимите финансови средства. Поради това може 
да съществува значителна разлика между политическото споразумение и при‑
етите или планираните мерки и разпределените ресурси.

б) Комисията не разполага с пълна информация относно въздействието и пости‑
женията на бюджетните разходи на ЕС. Системите за докладване не са планира‑
ни да измерват крайните резултати или да извършват мониторинг на изпълне‑
нието, а освен това липсват показатели за измерване на изпълнението. Когато 
съществува налична информация, тя е откъслечна и не позволява да се правят 
сравнения между държавите членки.

в) Резултатите и въздействието не винаги са постигани. Може да съществуват 
закъснения поради сложни проекти със заплетени екологични ограничения или 
технологични изисквания, за които е необходимо повече време.

13 
За научни изследвания по 7РП правилата за допустимост на разходите, които се 
поемат от бюджета на ЕС, са сложни. Сертифицирането от независими одитори на 
разходите, относими към бюджета на ЕС, е проблематично, като Сметната палата 
откри съществено ниво на грешки в заявления за разходи, сертифицирани от неза‑
висимите одитори като напълно допустими.
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Високорискови фактори

14 
Забавяния при постигането на споразумение за МФР за периода 2014—2020 г. и при 
приемането на съответните регламенти най‑вероятно ще доведат до закъснения 
при разходването на бюджета на ЕС. Сложни технически или инфраструктурни 
проекти изискват извънредно време за подготовка. Освен това цялостните разходи 
по подобен проект не са прозрачни, когато са използвани множество източници на 
финансиране.

15 
Много участници са включени в изпълнението на бюджета (генералните дирекции 
(ГД) на Комисията: ГД „Регионална политика“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси 
и приобщаване“, ГД „Мобилност и транспорт“ и ГД „Енергетика“ за политиката на 
сближаване, седем други генерални дирекции за научни изследвания и иновации, 
изпълнителни агенции и съвместни предприятия, управляващите органи на дър‑
жавите членки, националните, регионалните и местните органи, както и финансови 
посредници).

16 
В бюджета на ЕС съществува многообразие и фрагментарност на разходите. Раз‑
личните процедури за подаване на заявление за участие, за докладване и контрол 
на плащанията не са ефективни и могат да доведат до негативно възприемане на 
бюрокрацията на ЕС и да имат негативно отражение върху ЕС.

17 
Програмите, проектите и дейностите могат да получат финансиране от различни 
източници (националните бюджети на ЕС и на държавите членки, ЕИБ, ЕБВР и др.). 
Възможно е цялостна картината на общите разходи да не бъде ясна, като всеки 
един източник на финансиране има свои собствени механизми за управление 
и докладване.

18 
Използването на предварително финансиране (парични аванси) за дълги периоди от 
време увеличава риска от прекалено късно откриване на проблемите, без да бъде 
възможно да се предприемат корективни действия по отношение на постигането 
на целите на инвестицията. Въпреки че връщането на средства може да спре някои 
дейности, то все пак не разрешава проблемите, свързани с непостигането на очак‑
ваните резултати.

19 
Обществени поръчки: не всички, които получават средства на ЕС, спазват правилата 
за обществените поръчки.
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20 
Административен капацитет на държавите членки: той оказва въздействие върху 
тяхната способност да използват бюджета на ЕС коректно и добре, да прилагат 
ефективно системите за управление и контрол и да усвояват навреме предоставе‑
ните им финансови средства на ЕС.

21 
Култура на разходване на средствата: Държавите членки могат да бъдат подтикнати 
да използват бюджета на ЕС, за да не изгубят средствата, определени за тях в рамки‑
те на националните пакети за регионалната политика, независимо от изпълнението, 
особено когато процентът на съфинансиране от Комисията е висок. От първос‑
тепенно значение е разпределените средства да бъдат изцяло усвоени (принцип 
„използваш или губиш“), разходите да бъдат в съответствие с правилата, и едва на 
последно място е съображението за резултатите. Въвеждането на резерв за изпъл‑
нение не разрешава основните проблеми, свързани с националните пакети (вж. бел. 
под линия 3).

22 
Непогасените бюджетни задължения („RAL“) обаче — договорени правни задъл‑
жения, които тепърва трябва да бъдат разпределени — могат да прикриват суми, 
които не могат да бъдат използвани. Информация относно RAL по държави членки 
не се публикува.

23 
Възможно е да съществува конфликт между целите на ЕС и целите на отделни дър‑
жави членки. В някои тематични области на политиката на сближаване (например 
енергетиката) целите и изискванията на ЕС са много строги. Възможно е държавите 
членки да нямат технически, финансов и законодателен опит и да не притежават 
необходимите финансови средства. Поради това може да съществува значителна 
разлика между политическото споразумение и приетите или планираните мерки 
и разпределените ресурси.

24 
Държавите членки могат да повишат сложността допълнително, като определят на‑
ционални правила за допустимост, които понякога са по‑строги от условията на ЕС4. 
Освен това разнородни национални участници трябва да спазват подробни правни 
и организационни стандарти на ЕС, за да гарантират ежедневното управление и кон‑
трол на финансираните проекти.

25 
Средствата на ЕС могат да бъдат използвани за дейности, които са щели да бъдат фи‑
нансирани от държавите членки въпреки всичко (икономически загуби от неефек‑
тивно разпределение на ресурсите), или когато проекти са заменяни в контекста на 
корективните процедури.

4 Вж. проучването на 
Европейския парламент 
„Свръхрегулиране 
при ЕЗФРСР: до каква 
степен националните 
правила причиняват 
ненужно допълнително 
усложняване и в резултат 
на това повишават риска от 
грешки?“ („Gold‑plating in 
the EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily 
add to complexity and, as 
a result, increase the risk of 
errors?“) (февруари 2014 г.)
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26 
Неточна оценка на нуждите може да доведе до финансиране на скъпи програми 
и проекти, които включват характеристики далеч над необходимите.

27 
Надзорната роля на Комисията е засегната от:

а) липсата на навременна, надеждна и сравнима управленска информация, както 
и от лоша култура на изпълнение, особено за съфинансираните разходи. Ре‑
шенията да се поемат задължения и да се изплащат средства се основават на 
ограничена, често непълна и ненадеждна информация, предоставена от държа‑
вите членки5. Информацията и подкрепящите документи са разпръснати между 
държавите членки.

б) възможно е качеството и навременността на одитите от други одитори (одитни 
органи), които сертифицират разходите, да не са достатъчно, за да гарантират че 
бюджетните разходи са законосъобразни и редовни;

в) слабостите в стратегията за оценка и контрол на риска на Комисията, заедно 
с натиска върху ресурсите, могат да означават, че най‑силно изложените на риск 
бюджетни разходи не са систематично проверявани и е възможно проблемите 
да бъдат открити прекалено късно.

28 
Системата за корекции позволява на държавите членки да заменят всички открити 
недопустими разходи с допустими. Ако те приемат предложените от Комисията 
корекции, бюджетът остава на тяхно разположение да бъде използван за други 
допустими за подпомагане проекти. Следователно съществува слаба мотивация за 
правилен старт.

Перспективи

29 
Комисията:

а) предприема стъпки да въвежда и насърчава култура на изпълнение по отноше‑
ние на разходите на бюджета на ЕС, както и да обоснове европейската добавена 
стойност на всички финансирани дейности;

б) е по‑силно проактивна при изграждането на капацитета в държавите членки 
чрез събиране на мрежи на административните органи (на държавите членки), 
отговорни за разходването на бюджета в тази област, за да създаде възможност 
те да се учат една от друга и да насърчава добри практики. Комисията може 
също така да предостави по‑добри насоки на органите на държавите членки;

5 Установените от ЕСП 
високи проценти на 
грешки са показателни 
за ненадеждността на 
информацията от държавите 
членки. Възможно е било 
много от грешките да бъдат 
открити от управляващите 
органи и други междинни 
органи на държавите 
членки. Вж. Годишен доклад 
за финансовата 2012 година, 
точки 5.27—5.28 и точка 6.12.
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в) използва по‑често еднократни и фиксирани плащания и оценява плащания‑
та според резултатите, а не според вложените средства. Тя следва да събере 
сравнителна информация относно действителните разходи в държавите членки, 
за да им позволи те да определят по‑добре референтни нива на своите разходи 
и да извършва мониторинг на съотношението между цена и качество за техните 
разходни програми;

г) осигури информация от държавите членки относно използването на предвари‑
телните разпределения, предварителното финансиране и RAL (‚reste à liquider‘), 
с цел по‑добро бюджетно управление и планиране на паричните потоци. Тя 
следва също така да предприеме по‑силно възпиращи мерки по отношение на 
корекциите.

30 
Държавите членки:

а) правят предложения за финансиране на програми, които са реалистични, 
посрещат действителни нужди и се фокусират върху постигане на максимални 
резултати с финансирането на ЕС;

б) гарантират, че участниците в управлението и разходването на бюджета на ЕС 
имат на разположение наличните капацитет и ресурси за изпълнение на тези 
задачи и са запознати с правилата, според които следва да бъдат изразходвани 
финансовите средства, както и с останалите законови изисквания; държавите 
членки следва да насърчават по‑тясно сътрудничество и координиране между 
националните и регионалните участници;

в) гарантират, че се прилага логическият модел на програмата — че резултатите 
и крайните постижения на програмите са ясни и реализуеми; че е извършен 
подходящ анализ на нуждите; че проектите са избрани за финансиране с помо‑
щта на подходящи и реалистични критерии, както и че националните правила 
не представляват свръхрегулиране;

г) че са спазвани подходящи процедури за възлагане на обществени поръчки;

д) гарантират, че механизмите за контрол са стриктно прилагани и са ефективни, 
и предприемат подходящи и навременни действия за разрешаване на слабости‑
те, открити от Комисията и от Европейската сметна палата.
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Полезна библиография/Доклади и становища на ЕСП

Обща информация

 ο Становище № 7/2011 относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опреде‑
ляне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и относно определяне на общи разпоредби за Евро‑
пейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд.

 ο Уебсайтове на генералните дирекции на Комисията ГД „Регионална и селищна политика“, ГД „Трудова заетост, соци‑
ални въпроси и приобщаване“

 ο Метапроучване на изводите от съществуващите оценки като входни данни за прегледа на разходите на ЕС за пери‑
ода 2000—2006 г., януари 2008 г.

 ο Проучване на разходите на ЕС, възложено от Европейската комисия, ГД „Бюджет“ (Договор № 30‑CE‑0121821/00‑57) 
от ECORYS Nederland BV

Въпроси относно законосъобразността и редовността

 ο Годишен доклад на ЕСП, глава 5 (Регионална политика, транспорт и енергетика)

 ο Годишен доклад на ЕСП, глава 6 (ГД „Заетост и социални въпроси“)

Хоризонтални теми

 ο Специален доклад № 16/2013 „Преглед на „единния одит“ и използването от страна на Комисията на работата на 
националните одитни органи в областта на сближаването“

 ο Специален доклад № 3/2012 „Структурните фондове: Справила ли се е Комисията успешно с установените недоста‑
тъци в системите за управление и контрол на държавите‑членки?“

 ο Специален доклад № 3/2010 „Оценка на въздействието в институциите на ЕС — подпомага ли тя вземането на 
решения?“
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Енергийна ефективност

 ο Специален доклад № 21/2012 „Разходна ефективност на инвестициите в енергийна ефективност в рамките на поли‑
тиката на сближаване“

Предприемачество

 ο Специален доклад № 2/2012 „Финансови инструменти за МСП, съфинансирани от Европейския фонд за регионално 
развитие“

 ο Специален доклад № 9/2011 „Ефективни ли са проектите за електронно управление, съфинансирани от ЕФРР?“

 ο Специален доклад № 4/2011 „Одит на механизма за гарантиране по отношение на МСП“

Околна среда

 ο Специален доклад № 20/2012 „Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти 
за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите‑членки за постигане на целите на политика‑
та на ЕС относно отпадъците?“

 ο Специален доклад № 9/2010 „Максимално ефективно ли са изразходвани средствата за водоснабдяване за битови 
нужди в рамките на структурните мерки на ЕС?“

 ο Специален доклад № 3/2009 Ефективност на разходите за пречистване на отпадъчни води в рамките на структурни‑
те мерки за програмните периоди 1994—1999 г. и 2000—2006 г.

Човешки ресурси

 ο Специален доклад № 7/2013 „Успял ли е Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да предостави 
европейска добавена стойност при повторното интегриране на съкратените работници?“

 ο Специален доклад № 25/2012 „Създадени ли са механизми за мониторинг на ефективността на разходите за възраст‑
ни работници, финансирани от Европейския социален фонд?“

 ο Специален доклад № 4/2010 „Модел и управление на схемите за мобилност на програма „Леонардо да Винчи“ — 
водят ли те до ефективни резултати?“

 ο Специален доклад № 17/2009 относно дейностите за професионално обучение за жени, съфинансирани от Европей‑
ския социален фонд
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Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

 ο Специален доклад № 16/2011 „Финансова помощ от ЕС за извеждане от експлоатация на ядрени реактори в Бълга‑
рия, Литва и Словакия — резултати и бъдещи предизвикателства“

Научни изследвания и иновации

 ο Специален доклад № 2/2013 „Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на Седмата рамкова програма за 
научни изследвания?“

 ο Специален доклад № 2/2010 „Ефективност на схемите за подпомагане на проектни проучвания и изграждане на 
нови инфраструктури по Шестата рамкова програма за изследвания“

 ο Специален доклад № 8/2009 „Постигнали ли са своите цели „мрежите за високи научни постижения“ и „интегрира‑
ните проекти“ в политиката на Общността в областта на изследванията?“

 ο Специален доклад № 7/2009 „Управление на фазата на разработване и валидиране на програма Галилео“

Социална инфраструктура

 ο Специален доклад № 2/2009 „Ефективна ли е програмата за обществено здраве на Европейския съюз (2003—2007 г.) 
за подобряване на здравето?“

Фондове „Солидарност”

 ο Специален доклад № 24/2012 „Помощ от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за земетресението в Абруци през 
2009 г. — полза и разходи за извършените дейности“

Туризъм и култура

 ο Специален доклад № 6/2011 „Ефективни ли са проектите в областта на туризма, съфинансирани от ЕФРР?“
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Транспорт

 ο Специален доклад № 5/2013 „Правилно ли са изразходвани средствата за пътища от фондовете на политиката на 
сближаване на ЕС?“

 ο Специален доклад № 3/2013 „Успяват ли програмите „Марко Поло“ да доведат до прехвърляне на шосейния трафик 
към други видове транспорт?“

 ο Специален доклад № 4/2012 „Ефективна инвестиция ли е използването на структурните фондове и Кохезионния 
фонд за съфинансиране на транспорта“

 ο Специален доклад № 8/2010 „Подобряване функционирането на транспорта по трансевропейските железопътни 
оси — ефективни ли са инвестициите на ЕС в железопътна инфраструктура?“

Възстановяване на градските и селските райони

 ο Специален доклад № 23/2012 „Допринесли ли са успешно структурните мерки на ЕС за възстановяването на изоста‑
вени промишлени и военни терени?“

Нуждаете ли се от повече информация?

Свържете се със служителя в пресслужбата на Сметната палата:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(в млн. евро) (поети задължения)

МФР за периода 
2014–2020 г.1

Бюджет за 2014 г. 
(окончателен)

МФР 2 — Природни ресурси 420 034 59 303

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Разходи, свързани с пазара, и преки пла-
щания (необвързаната с производството схема СЕПП и СЕП, субсидии, свързани с производството)

312 735 44 130

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 95 577 13 652

Морско дело и рибарство  7 405 1 017

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 866

Регионални организации за управление на рибарството (РОУР) и споразумения за устойчиво рибар-
ство (СУР)

151

Околна среда и климат 3 457 405

Децентрализирани агенции 388 52

Марж 473 47

Забележка: Здравеопазването и защитата на потребителите са в обхвата на функция 3 от МФР „Сигурност и гражданство“

1  МФР за периода 2014—2020 г. е одобрена по цени от 2011 г. (Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1311/2013 на Съвета). Представените тук цифрови 
данни са по текущи цени (от уебсайта на ГД „Бюджет“).

Контекст

01 
Членове 38—44 от ДФЕС представят целите на Общата селскостопанска политика 
(ОСП) и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и премахват необхо‑
димостта от 28 различни национални политики. Целите на ОСП са да се увеличава 
селскостопанската производителност, да се осигури приемлив жизнен стандарт за 
хората, занимаващи се със селско стопанство, да се стабилизират пазарите, да се 
гарантира снабдяването и да се гарантира, че доставяните продукти достигат до 
потребителите на разумни цени. ОПОР има подобни цели по отношение на лицата, 
занимаващи се с рибарство, а също така е насочена към управлението на риболов‑
ните флотове и опазването на рибните запаси. Политиката за развитие на селски‑
те райони взема предвид по‑широките общности в селските райони и следва да 
допълва структурните фондове.

02 
ЕС е вторият най‑голям износител в света на селскостопански продукти след САЩ. 
Също така е и водещият вносител на селскостопански продукти и храни. Комисията 
участва в преговори в рамките на Световната търговска организация от името на 
ЕС‑28. Отделно също така води преговори за двустранните международни споразу‑
мения в областта на рибарството между ЕС и други държави.

03 
Налице е изразено многообразие в селското стопанство и селските райони в ЕС. Мно‑
гогодишната финансова рамка (МФР) 2014—2020 г. осигурява на държавите членки 
повече възможности да изберат варианти, подходящи за конкретните условия.
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04 
В ЕС има 12 милиона земеделски производители. Те са най‑вече част от застарява‑
щото население (като една трета са на възраст над 65 години), тъй като селското 
стопанство не привлича младите (едва 6 % от земеделските производители са на 
възраст под 35 години).

05 
Структурата и големината на земеделските стопанства варират значително в целия 
ЕС. Това оказва въздействие върху подкрепата от ЕС, която получават. Реформите 
на ОСП от 2013 г. ще позволят на държавите членки да вземат предвид в по‑голяма 
степен своите национални селскостопански характеристики при изплащане на 
субсидии.

06 
По‑малко от 2 % от производителите в ЕС получават 31 % от преките плащания. Съ‑
гласно реформите от 2013 г. лицата, чиято основна дейност не е селско стопанство, 
няма да имат право да получат подкрепа, като ще бъдат намалени с 5 % плащанията 
над 150 000 евро, а държавите членки могат да решат да ограничат субсидиите за 
големи производители.

07 
Бюджетът на ЕС се регулира от подробно законодателство със силен акцент върху 
селското стопанство и производството на храни. Тези правила имат за цел да защи‑
тят здравето на човека, на животните и фитосанитарната обстановка. Допринасят 
за функционирането на вътрешния пазар и дават увереност на потребителите на 
продукти от ЕС. Държавите членки трябва да гарантират, че това законодателство 
се спазва на тяхната територия и носят отговорност за проверката на това спазване. 
Измамите, свързани с производствената верига на храните, могат да окажат отри‑
цателно въздействие върху търсенето на хранителни продукти от ЕС (например, 
скандалът с конското месо от началото на 2013 г. намали търсенето на месо и по‑
треблението остава слабо).

08 
Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) изцяло финансира пряко‑
то подпомагане на земеделските производители и пазарните намеси1 без необходи‑
мост от национално финансиране:

а) Осигурява пряко подпомагане на доходите на земеделските производители. 
По‑голямата част от това подпомагане не е обвързано с вида и количеството 
на производството, т.е. е „необвързано“. Помощта се изчислява въз основа на 
големината (площта) на стопанствата и правото на получаване на плащане на 
земеделските производители. Намалява се, ако земеделските производители не 
спазват изискванията за кръстосано спазване във връзка с опазване на околната 
среда, здравето на човека, на животните и фитосанитарната обстановка и безо‑
пасността на храните и не поддържат земята си в добро земеделско и екологич‑
но състояние. Националните тавани за субсидиите, които могат да се изплатят 
във всяка държава, ограничават наличния бюджет за тази държава и определят 
размера на бюджета, който ще ѝ се задели.

б) В ход е постепенна отмяна на пазарните интервенции (включително и разходи 
за интервенционно складиране и възстановявания при износа, плащани на 

1 С изключение на някои 
мерки, възлизащи на 
под 100 милиона евро, 
за насърчаване на 
мерки и схеми „Плодове 
в училище“, които са 
съфинансирани.
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износители, когато цените в ЕС на някои стоки са по‑високи от тези по света) 
и всички различни общи организации на селскостопанските пазари ще бъдат 
заменени от единна обща организация на селскостопанските пазари.

09 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) покрива 
част от разходите за стратегията за развитие на селските райони на всяка държа‑
ва, т.е. „съфинансира“ мерките, избрани от държавата членка в своята стратегия 
в отговор на потребностите в селските райони в съответствие с приоритетите на ЕС. 
При преговорите за МФР ще бъде определена наличната сума, която всяка държава 
членка следва да изхарчи („предварително разпределени средства“):

а) Земеделските производители могат да кандидатстват за подпомагане въз осно‑
ва на площта за селскостопански и екологични цели, както и за подпомагане за 
модернизиране и диверсифициране на своите стопанства. ЕЗФРСР също така 
плаща допълнително на земеделски производители в райони с неблагоприятни 
природни условия.

б) Други участници в икономиката на селските райони получават подпомагане 
чрез мерки, насочени към подобряване на икономиката и качеството на живот 
в селските райони чрез установяване на основни услуги и диверсифициране на 
дейностите.

10 
По‑голямата част от бюджета на МФР 2 се изразходва от държавите членки съгласно 
механизмите за споделено управление:

а) Държавите членки поемат по‑голяма част от разходите за организацията 
и системите, въведени за разходването на бюджета на ЕС. Те са създали специ‑
ални разплащателни агенции (към началото на 2014 г. тези агенции са общо 81), 
които следят субсидиите и безвъзмездната финансова помощ да се изплащат 
на допустимите бенефициенти, които отговарят на условията за получаване на 
подпомагане. Държавите членки също така назначават независими одитори 
(сертифициращи органи), за да проверяват отчетите и документацията за пла‑
щанията на разплащателните агенции.

б) Комисията възстановява на държавите членки декларираните от тях разходи. Тя 
приема разходите, признати като разходи за сметка на бюджета на ЕС, чрез про‑
цедурата за уравняване на сметки. Комисията разчита както на независимите 
одитори („сертифициращи органи“), които проверяват и представят отчети по 
определени въпроси, които са им възложени, така и на собствените си провер‑
ки на място.

в) Финансовите корекции се налагат от Комисията с цел връщане на разходи, кои‑
то не са използвани в съответствие с правилата и регламентите на ЕС. Неприети‑
те разходи се поемат от националните бюджети на държавите членки.
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Констатации на Сметната палата

Според правилата ли е използван бюджетът за 2012 г.? 
(законосъобразност и редовност на свързаните 
с отчетите операции)

 ο Засегнати ли са от съществени грешки? Да

 ο Вероятен процент грешки:

Пазари и преки помощи в областта на земеделието: 3,8 %
Развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване: 7,9 %

11 
Разходите за развитие на селските райони, които се съфинансират от националните 
бюджети на държавите членки, са по‑проблематични поради сложното законода‑
телство и административния капацитет на държавите членки. Изцяло финансира‑
ните от ОСП преки плащания имат по‑добре установени, макар и несъвършени, 
системи за управление и контрол (ИСАК — интегрирана система за администриране 
и контрол).

Добре ли са управлявани разходите и оказват ли 
въздействие? (добро финансово управление)

12 
Възможно е прякото подпомагане (схемата за единно плащане на площ и схемата 
за единно плащане — приблизително 41 млрд. евро за периода 2014—2020 г.) на 
земеделските производители невинаги да достига до набелязаните бенефициенти. 
Налице са доказателства, че средствата се изразходват за по‑високи аренди на земи 
и цени на земята.

13 
В рамките на извършените от нея одити Сметната палата установи случаи на лошо 
изпълнение на програмите и схемите:

а) Разходите в държавите членки невинаги са добре насочени към лицата и райо‑
ните, които се нуждаят от подпомагане. Това намалява ефективността на разхо‑
дите на ЕС.

б) Комисията не разполага с пълната информация относно въздействието и пости‑
женията на бюджетните разходи на ЕС. Системите за отчитане не са изготвени, 
така че да се измерват резултатите или да се наблюдават резултатите и е налице 
липса на показатели за измерване на изпълнението. При наличието на инфор‑
мация тя е фрагментарна и не позволява съпоставянето на държавите членки.
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Високорискови фактори

14 
Забавянията при приемането на реформите на ОСП от 2013 г., при МФР за пери‑
ода 2014—2020 г. и при свързаните с тях регламенти ще окажат верижен ефект на 
забавяне на разходите по бюджета на ЕС, особено за развитието на селските райони, 
където държавите членки трябва да изготвят свои планове за разходи и по отноше‑
ние на прилагането на системите за контрол, предназначени за проверка на съо‑
бразността с новите условия.

15 
Новите условия и приемането на системи за контрол по отношение на изискванията 
за реформа на ОСП от 2013 г. могат да повишат риска от грешки, възникващи през 
първите години от действащата МФР, и по‑специално:

а) обвързване на плащанията с нови и по‑строги условия за опазване на околната 
среда;

б) интегрираните системи за администриране и контрол (ИСАК), които са само 
отчасти ефективни, ще подлежат на актуализиране с цел отразяване на еко‑
логичните условия и вземане предвид на въвеждането на геопространствени 
заявления за подпомагане.

16 
При директните плащания има голям брой малки бенефициенти, като повечето от 
тях са с плащания на ниска стойност. Системата за контрол ИСАК е изготвена, за да 
извършва автоматични проверки на заявления, но само отчасти е ефективна.

17 
По отношение на съфинансираните разходи не е лесно достъпна своевременна, на‑
деждна и съпоставима информация за управление, която да позволи на Комисията 
да играе ефективна роля.

18 
Механизмите за подпомагане са сложни и в тях са въвлечени голям брой участници 
(най‑вече ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, но и генералните дирек‑
ции „Морско дело и рибарство“, „Действия по климата“, „Околна среда“ и „Здравео‑
пазване и политика за потребителите“, управляващите органи на държавите членки 
и 81 разплащателни агенции). Налице са множество и фрагментарни разходи с риск 
от припокриване със собствените програми на държавите членки, по‑специално 
в сферата на развитие на селските райони. Следователно може да бъде поставена 
под въпрос добавената стойност от участието на ЕС за някои схеми.
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19 
Законодателството относно допустимостта и другите условия е сложно: има до се‑
дем нива на правила относно разходването на бюджета. Големият брой нормативни 
изисквания за кръстосано спазване са разпръснати в различни текстове, а опреде‑
ленията на самите държави членки за добро земеделско и екологично състояние не 
са достатъчно устойчиви, за да имат въздействие върху околната среда. С реформи‑
те на ОСП от 2013 г. за „екологизиране“ се въвеждат повече условия за екологично 
съответствие.

20 
Възлагане на обществени поръчки: съществува риск получателите на средства от ЕС 
и да не се съобразяват с правилата за възлагане на обществени поръчки.

21 
Административен и технически капацитет на държавите членки: този капацитет 
оказва въздействие върху тяхната способност да използват бюджета на ЕС коректно 
и добре, да прилагат ефективно системите за управление и контрол и да усвояват 
навреме предоставените им средства на ЕС.

22 
Култура на разходване на средствата: държавите членки могат да бъдат подтикнати 
да използват бюджета на ЕС, за да не изгубят средствата, заделени за тях в предва‑
рително разпреде лените национални финансови пакети за развитие на селските 
райони и рибарството.

23 
Надзорната роля на Комисията се влияе от:

а) Липсата на своевременна и надеждна информация за управление. Разходите 
по тази функция на МФР продължават да се основават най‑вече на вложените 
ресурси, така че акцентът е върху съобразността, а не върху изпълнението.

б) Качеството и своевременността на одитите от други одитори, които сертифици‑
рат разходите, могат и да не бъдат достатъчни, за да гарантират, че бюджетът се 
използва по законосъобразен и редовен начин.

в) Евентуалните слабости при оценката на риска и стратегията за контрол заед‑
но с натиска върху ресурсите могат да означават, че най‑рисковите области 
за бюджетните разходи не подлежат на системна проверка. Има вероятност 
проблемите да бъдат идентифицирани прекалено късно, което да не позволи 
предприемането на корективни действия.
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Перспективи

24 
Комисията:

а) предприема действия за насърчаване и въвеждане на култура на изпълнение 
при разходването на бюджета на ЕС и за обосновка на добавената стойност от 
участието на ЕС при всички финансирани дейности;

б) прилага по‑системен подход към рационализирането и опростяването на зако‑
нодателните изисквания;

в) предприема действия по отношение на слабостите при оценките на риска 
и стратегията за контрол и с цел намаляване на дълготрайния проблем със 
закъсненията при одитите за съответствие;

г) е по‑активна при обединяване на мрежите на административните органи в дър‑
жавите членки, отговорни за разходването на бюджета в тази сфера, което да им 
позволи да се учат взаимно и да бъдат насърчавани най‑добрите практики.

25 
Държавите членки (управляващите органи, разплащателните агенции):

а) гарантират, че лицата, ангажирани в управлението и разходването на бюджета 
на ЕС, са запознати с правилата, по които се разходват средствата, както и с 
другите законови изисквания;

б) предприемат целесъобразни и своевременни действия по отношение на слабо‑
стите, установени при одитите на Комисията и на Сметната палата;

в) увеличават и ускоряват усилията си, за да гарантират, че базите данни на ИСАК 
са надеждни и актуализирани;

г) подобряват качеството на инспекциите на място;

д) определят в по‑добра степен екологичните условия, свързани с изплащането на 
субсидии, с цел осигуряване на по‑добро въздействие върху околната среда.
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Полезна библиография/Доклади и становища на ЕСП

Обща информация

 ο Становище № 1/2012 относно някои предложения за регламенти в областта на Общата селскостопанска политика за 
периода 2014—2020 г.

 ο Уебсайт на ГД на Комисията „Земеделие и развитие на селските райони“:

 ο Метапроучване на изводите от съществуващите оценки като входни данни за прегледа на разходите на ЕС за пери‑
ода 2000—2006 г., януари 2008 г.

Въпроси относно законосъобразността и редовността

 ο Годишен доклад на ЕСП за 2012 г., глава 3 (Пазари и преки помощи в областта на земеделието)

 ο Годишен доклад на ЕСП за 2012 г., глава 4 (Развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване)

 ο Специален доклад № 7/2010 „Одит на процедурата за уравняване на сметки“

 ο Специален доклад № 8/2011 „Одит на възстановяването на неправомерно изплатени суми в рамките на ОСП“

Преки помощи

 ο Специален доклад № 10/2013, „Общата селскостопанска политика: Успешни ли са моделът и предоставянето на спе‑
цифично подпомагане, предвидено от член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета?“

 ο Доклад на Комисията относно разпределението на преките помощи на земеделските производители (финансова 
година 2011), публикуван през декември 2012 г.

 ο Специален доклад № 16/2012 „Ефективност на Схемата за единно плащане на площ като преходна система за подпо‑
магане на земеделските производители в новите държави‑членки“

 ο Специален доклад № 11/2012 „Директните помощи за крави с бозаещи телета, овце майки и кози майки при частич‑
ното прилагане на разпоредбите за СЕП“

 ο Специален доклад № 7/2012 „Реформа на общата организация на пазара на вино: постигнат напредък“
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 ο Специален доклад № 10/2011 „Ефективни ли са програмите „Мляко за училищата“ и „Плодове в училище“?“

 ο Специален доклад № 5/2011 „Схема за единно плащане (СЕП): въпроси, които следва да бъдат разгледани с оглед 
усъвършенстване на доброто финансово управление“

 ο Специален доклад № 10/2010 „Специфични мерки в подкрепа на земеделието в най‑отдалечените райони и на мал‑
ките острови в Егейско море“

 ο Специален доклад № 6/2010 „Постигнала ли е реформата на пазара на захарта своите основни цели?“

 ο Специален доклад № 14/2009 „Постигнали ли са основните си цели инструментите за управление на пазара на мляко 
и млечни продукти?“

 ο Специален доклад № 6/2009 „Европейска програма за хранителни помощи за най‑нуждаещите се лица: оценка на 
поставените цели и използваните методи и средства“

Развитие на селските райони

 ο Специален доклад № 12/2013 „Как Комисията и държавите членки доказват правилното разходване на бюджета на 
ЕС, отпуснат за политиката за развитие на селските райони?“

 ο Специален доклад № 8/2013 „Подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 
подобряване на икономическата стойност на горите“

 ο Специален доклад № 6/2013 „Постигнали ли са държавите членки и Комисията икономическа ефективност чрез 
мерките за разнообразяване на икономиката в селските райони?“

 ο Специален доклад № 8/2012 „Насочване на помощта за модернизация на земеделските стопанства“

 ο Специален доклад № 5/2010 „Прилагане на подхода Leader в областта на развитието на селските райони“

Мерки във връзка с околната среда и климата

 ο Специален доклад № 15/2013 „Ефективен ли е компонентът „Околна среда“ на програма LIFE?“

 ο Специален доклад № 7/2011 „Успешни ли са моделът и управлението на агроекологичното подпомагане?“

 ο Специален доклад № 11/2009 „Устойчивост на проектите в рамките на LIFE Природа и тяхното управление от страна 
на Комисията“
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Рибарство

 ο Специален доклад № 12/2011 „Допринесли ли са мерките на ЕС за адаптиране на капацитета на риболовния флот 
към наличните възможности за риболов?“

Безопасност на храните, производство и етикетиране

 ο Специален доклад № 1/2013 „Довело ли е подпомагането от страна на ЕС на хранително‑вкусовата промишленост до 
ефективно и ефикасно добавяне на стойност към земеделските продукти?“

 ο Специален доклад № 14/2012 „Прилагане на законодателството на ЕС за хигиената в кланиците в държавите, присъе‑
динили се към ЕС от 2004 г. нататък“

 ο Специален доклад № 9/2012 „Одит на системата за контрол върху производството, обработката, разпространението 
и вноса на биологични продукти“

 ο Специален доклад № 11/2011 „Ефективни ли са моделът и управлението на схемата за географски указания?“

 ο Специален доклад № 14/2010 „Управление от страна на Комисията на системата за ветеринарни проверки при вноса 
на месо след реформите на законодателството за хигиената на храните от 2004 г.“

 ο Специален доклад № 10/2009 „Действия за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти“

Нуждаете ли се от повече информация?

Свържете се със служителя в пресслужбата на Сметната палата:
E‑mail: press@eca.europa.eu



76МФР 3 — Сигурност 
и гражданство

(в млн. евро) (поети задължения)

МФР за периода 
2014–2020 г.1

Бюджет за 2014 г. 
(окончателен)

Дял 3 — Сигурност и гражданство 17 725 2 179

Фонд „Убежище и миграция“ (AMF) 3 137 403

Фонд ,,Вътрешна сигурност“ (ISF) 3 764 403

ИТ системи (Шенгенска информационна система (ШИС) и Визова информационна система (ВИС) 139 19

Програма ,,Правосъдие“ 378 47

Програма ,,Права и гражданство“ 440 55

Механизъм за гражданска защита на Съюза — държави членки 224 28

Храни и фуражи 1 892 253

Програма „Здраве за растеж“ 449 59

Програма „Потребители“ 189 24

Програмата „Творческа Европа“ 1 463 179

Европа за гражданите 186 23

Агенции 4 003 535

Други 679 86

Марж 783 65

1  МФР за периода 2014—2020 г. е одобрена по цени от 2011 г. (Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1311/2013 на Съвета). Представените тук цифрови 
данни са по текущи цени (от уебсайта на ГД „Бюджет“).

Контекст

01 
МФР 3 обхваща редица програми от обществен интерес, като развитие на образо‑
ванието и обучението, защита на потребителите, политики в областта на храните 
и здравеопазването, правосъдие, съдебно сътрудничество, права и гражданство, 
както и защита на външните граници на ЕС.

02 
Най‑общо управлението на разходването в тази сфера е делегирано на агенции или 
е споделено с държавите членки. Обикновено дейностите се прилагат под формата 
на многогодишни програми, управлявани от европейските изпълнителни агенции1, 
националните агенции или сходни структури за управление в държавите членки, 
които отделят безвъзмездни средства и договори за проекти или мерки, изпълнява‑
ни от частни и публични бенефициенти.

03 
Подпомагането е под формата на схеми за финансиране на различни тематични обла‑
сти (на политика) и видове дейности по проекти, по които се усвояват безвъзмездни 
средства за граждански инициативи или за мобилност в секторите на образование 
и обучение. Проектите се изпълняват от организации за висше образование и обуче‑
ние, организации с нестопанска цел, частни фирми и органи на публичната админи‑
страция. Крайните бенефициенти са физически лица, най‑вече граждани на ЕС.

1 Изпълнителна агенция за 
образование, аудиовизия 
и култура (EACEA), 
Изпълнителна агенция 
за потребителите, 
здравеопазването и храните 
(CHAFEA).
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04 
Управлението на някои програми, а именно Фонд за външните граници, Фонд за 
интеграция, Фонд за връщане и Европейски бежански фонд, обаче е най‑вече споде‑
лено с държавите членки.

Констатации на Сметната палата

Според правилата ли е използван бюджетът за 2012 г.? 
(законосъобразност и редовност на свързаните 
с отчетите операции)

 ο Засегнати ли са от съществени грешки? Да

 ο Вероятен процент грешки: 2,3 %

(информация от DAS 2009 г., която не е официално публикувана. От 2009 г. досега не 
е изготвяна глава от годишния доклад относно МФР 3)

05 
Последният специфичен одит на разходите по МФР 3 е извършен в рамките на 
декларацията за достоверност за 2009 г., където нивото на грешки беше малко над 
2 %. Не бяха идентифицирани значителни проблеми. Тази функция сама по себе си 
представлява около 1,6 % от общия МФР за периода 2014—2020 г.

Добре ли са управлявани разходите и оказват ли 
въздействие? (добро финансово управление)

06 
Макар и да не е напълно задоволително, при одитите на Сметната палата не бяха 
установени значителни проблеми във връзка с управлението.

Проблеми с риска

07 
В по‑голямата си част финансирането се състои от парични аванси („предварително 
финансиране“) на агенциите на ЕС и националните агенции с цел финансиране на 
техните дейности и тримесечни вноски за техните оперативни разходи. Плащанията 
на националните агенции се извършват при подписване на договор или при прие‑
мане на работна програма, или при приемане от страна на Комисията на искания за 
плащания, в които е посочено, че 70 % от средствата за предварително финансиране 
са изплатени на бенефициенти. Съществува риск управляващият орган или Коми‑
сията да не установят недопустими, надценени или недоказани разходи, включени 
в заявките за плащания на бенефициентите. Въпреки това Сметната палата не е от‑
крила значителни проблеми.
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08 
Националните агенции сключват споразумения за безвъзмездни средства с участ‑
ващите организации и използват предварителното финансиране за отпускането 
на аванси в размер между 80 % и 100 % от прогнозните разходи. Обикновено тези 
проекти се изпълняват и приключват в рамките на три години, след като бенефици‑
ентите представят окончателни отчети пред националната агенция. Националната 
агенция представя годишен доклад пред Комисията по всички споразумения. След 
одобрение на доклада, изчисление и уреждане на окончателното плащане, Коми‑
сията приключва със споразумението с агенцията. Парични аванси за предвари‑
телно финансиране в такъв голям размер може и да не са необходими за начало на 
дейностите и могат да допринесат за грешки по отношение на законосъобразността 
и редовността, тъй като организациите могат да искат да обосноват разходите за 
паричните потоци, които са им предоставени. Предвид продължителния период 
между извършването на авансови плащания и приключването на проектите, това 
може да доведе до проблеми при възстановяване на неусвоени средства.

Перспективи

09 
Комисията следва да гарантира, че разходването в тази област осигурява добавена 
стойност от участието на ЕС. Тя (Комисията) може да играе значима роля при насър‑
чаването на споделянето на знания и най‑добри практики между държавите членки 
с цел осигуряване на истинско европейско измерение за много области на полити‑
ката, които са засегнати от тази функция.

Полезна библиография/Доклади и становища на 
ЕСП

Обща информация

 ο Специален доклад № 22/2012 „Европейският фонд за интеграция и Европейски‑
ят фонд за бежанци допринасят ли ефективно за интеграцията на граждани на 
трети страни?“

 ο Специален доклад № 4/2010 „Модел и управление на схемите за мобилност на 
програма „Леонардо да Винчи“ — водят ли те до ефективни резултати?“

 ο Специален доклад № 2/2009 „Ефективна ли е програмата за обществено здраве 
на Европейския съюз (2003—2007 г.) за подобряване на здравето?“

Нуждаете ли се от повече информация?

Свържете се със служителя в пресслужбата на Сметната палата:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(в млн. евро) (поети задължения)

МФР за периода 2014–2020 г.

МФР 4 — Глобална Европа (Общ бюджет на ЕС)1 66 262

Европейски фонд за развитие (извън общия бюджет на ЕС)2 30 506

ОБЩО (Общ бюджет + средства извън бюджета) 96 768

1  МФР за периода 2014—2020 г. е одобрена по цени от 2011 г. (Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 
№ 1311/2013 на Съвета). Представените тук цифрови данни са по текущи цени (от уебсайта на 
ГД „Бюджет“).

2  Вътрешно споразумение между представителите на правителствата на държавите членки 
на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта 
от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 
г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на 
финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1). 

(в млн. евро)

МФР за периода 
2014–2020 г.1

Бюджет за 2014 г. 
(окончателен)

МФР 4 — Общ бюджет 66 262 8 335

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) 
(ГД „Регионална политика“ отговаря за разходите в областта на сближаването и управлява 
ИПП.)

11 699 1 574

Европейски инструмент за съседство (ЕИС) 15 433 2 113

Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) 19 662 2 310

Инструмент за партньорство с трети държави (PI) 955 113

Европейски инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДЧП) 1 333 179

Инструмент за стабилност (ИС) 2 339 315

Хуманитарна помощ 6 622 905

Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) 2 339 315

Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (INSC) 225 31

Макрофинансова помощ (МФП) 565 76

Гаранции на ЕС за операции по отпускане на заеми 1 193 59

Гражданска защита и Европейски център за спешно реагиране (ERC) 145 20

Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (EUAV) 148 13

Други дейности и програми 1 167 151

Децентрализирани агенции 154 21

Марж 2 286 143

1  МФР за периода 2014—2020 г. е одобрена по цени от 2011 г. (Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1311/2013 на Съвета). Представените тук цифрови 
данни са по текущи цени (от уебсайта на ГД „Бюджет“).
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Контекст

01 
Институциите на ЕС сами по себе си са вторият най‑голям донор на помощта за 
развитие1. Заедно с държавите членки, ЕС е най‑големият официален донор, чийто 
принос представлява над половината от официалната помощ за развитие (ОПР)2. 
Въпреки това са налице изразени разлики между използването на ОПР на ЕС и ОПР 
на ОИСР, които се изразяват с различните приоритети на ЕС. Докато 54 % от ОПР на 
ОИСР се използва за интервенции под формата на проекти, ЕС разходва 17 % за този 
тип дейности. Държавите от ОИСР заедно отделят 8 % от своята ОПР за многостран‑
но финансиране (чрез агенциите на ООН и международните организации), докато ЕС 
насочва 25 % от своята ОПР към многостранно финансиране. Също така държавите 
от ОИСР заедно използват 3 % от ОПР за осигуряване на пряко бюджетно подпома‑
гане на държавните бюджети на държавите партньори, докато за такова подпомага‑
не се насочва 22 % от ОПР на ЕС.

02 
В Договора от Лисабон е дадено началото на три ключови промени в политиката на 
ЕС относно външната помощ:

а) Изрично се посочва, че основната задача на сътрудничеството за развитие на ЕС 
е изкореняването на бедността3.

б) С него е създаден и постът на върховен представител по въпросите на външни‑
те работи и политиката на сигурност.

в) Установен е принципът на укрепване на полезните взаимодействия във външни‑
те действия на ЕС чрез единство, последователност и ефективност на действия‑
та на Съюза.

03 
Член 209 от ДФЕС поставя наравно Европейския парламент и Съвета при прилага‑
нето на политиката на сътрудничество за развитие („като действат в съответствие 
с обикновената законодателна процедура“).

04 
Външната помощ на ЕС е споделена компетентност между Комисията и държавите 
членки и е организирана от три основни органа:

а) Комисията,

б) Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и

в) Европейския фонд за развитие (ЕФР).

1 Данни на ОИСР относно 
ОПР (официална помощ за 
развитие).

2 Данни на ОИСР: 
Институциите на ЕС 
заедно с 15‑те държави 
членки, които членуват 
в Комитета за подпомагане 
на развитието (Комитет на 
ОИСР) имат дял значително 
над 55 % от общата ОПР.

3 Член 208 от консолидирания 
ДФЕС.
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05 
Комисията и ЕСВД съвместно формулират програмните и стратегическите цели на 
политиката на ЕС относно външната помощ. Дейностите се финансират както от 
общия бюджет на ЕС, така и от бюджета на ЕФР.

06 
Комисията носи еднолична отговорност за реализирането на програмите за 
помощта за развитие и за разходване на средствата.

а) EuropeAid е генералната дирекция, която отговаря за програмирането и при‑
лагането на външната помощ на ЕС. Други четири ГД отговарят за определени 
области от външната дейност4.

б) ЕСВД е създадена с решение на Съвета от 26 юли 2010 г.5 по предложение на 
върховния представител. Започва да функционира през януари 2011 г.6 ЕСВД 
е независима институция на ЕС, която е правно задължена да гарантира, че 
политиките ѝ са съгласувани с другите политики на ЕС.

в) Създаден с Договора от Рим, за да предоставя помощ африкански, карибски 
и тихоокеански държави, с които някои държави поддържат близки истори‑
чески отношения, ЕФР се финансира от държавите членки отделно от общия 
бюджет на ЕС. Европейският парламент има единствено консултативна роля 
по отношение на финансирането на ЕФР, което се договаря на междуправител‑
ствено равнище между Съвета и Комисията. Европейският парламент обаче 
е получил правото да отправя въпроси към Комисията, когато счете, че пред‑
ложенията са в интерес на каузи, различни от развитието (т.е. търговия, борба 
с тероризма и др.) или ако счете, че Комисията превишава мандата си, отреден 
ѝ в законодателството.

07 
Комисията управлява както общия бюджет на ЕС, така и бюджета на ЕФР. От 
10‑ия ЕФР насам са налице незначителни различия във финансовите регламенти, 
приложими по отношение на финансовите потоци. Очаква се да бъде прието реше‑
ние за това бюджетът на ЕФР да се влее в общия бюджет преди края на функциони‑
рането на настоящия ЕФР7 през 2020 г., което ще съвпадне с началото на периода 
на следващата МФР. Преди финансовата криза прекалено много държави членки се 
противопоставяха на вливането.

08 
Налице са предимства от наличието на отделен бюджет за ЕФР: съгласно 
Споразумението от Котону ЕС и държавите от АКТБ са създали модел на съвместна 
отговорност и отчетност. Извън компетенциите на Европейския парламент ЕФР 
предоставя на държавите членки повече свобода да действат по свое усмотрение; 
в съответствие с Парижката декларация8 90 % от средствата по него достигат дър‑
жави с ниски доходи в сравнение с 40 % от общия бюджет. Благодарение на седем‑
годишния си бюджет, финансирането по ЕФР е по‑предвидимо от това на годишния 
бюджет на ЕС. Освен ако не е посочено друго, в настоящия документ се разглеждат 
заедно двата бюджета.

4 ГД „Хуманитарна помощ 
и гражданска защита“, ГД 
„Разширяване“, Служба за 
инструментите в областта 
на външната политика: 
обща външна политика 
и политика на сигурност 
(ОВППС), Инструмент за 
стабилност, (реакции при 
кризи и укрепване на мира), 
финансов инструмент 
за сътрудничество 
с индустриализирани 
и други страни и територии 
с висок доход, мисии за 
наблюдение на избори 
и преса и публична 
дипломация и ГД 
„Търговия“ (търговските 
и инвестиционни отношения 
на ЕС с държави извън ЕС 
посредством политиката на 
ЕС в сферата на търговията 
и инвестициите).

5 Решение на Съвета от 
26 юли 2010 година 
за определяне на 
организацията 
и функционирането на 
Европейската служба за 
външна дейност (ОВ L 201, 
3.8.2010 г., стр. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.en10.pdf

7 11‑ият ЕФР ще обхване седем 
години от 2014 г. до 2020 г., 
като краят му ще съвпадне 
с този на Споразумението за 
партньорство от Котону.

8 Парижка декларация 
относно ефективността на 
помощта от 2005 г.: http://
www.oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Констатации на Сметната палата

Според правилата ли е използван бюджетът за 2012 г.? 
(законосъобразност и редовност на свързаните 
с отчетите операции)

 ο Засегнати ли са от съществени грешки? Да

 ο Вероятен процент грешки:

Външни отношения, помощ и разширяване 3,3 %
Европейския фонд за развитие (ЕФР) (отделен бюджет): 3,0 %

09 
В повечето случаи количествено измеримите грешки се отнасят до недопустими 
разходи, като например разходи, поети извън допустимия период, финансиране на 
дейности, които не са предвидени в договора, и несъобразност с процедурите за 
обществени поръчки.

Добре ли са управлявани разходите и оказват ли 
въздействие? (добро финансово управление)

10 
Има доказателства за недостатъчно изпълнение на програмите и схемите, одитира‑
ни от Сметната палата.

11 
Действията за външна помощ се извършват в комплексна среда, в много големи 
райони с различни нива на развитие и/или управление. Също така през последните 
години се наблюдава повишаващ се международен интерес към увеличаване на 
влиянието над регионите АКТБ; което внася известна степен на конкуренция сред 
донорите във вече сложната среда. Както и при всички програми на ЕС финансовите 
инструменти и методи на управление носят определени рискове:

а) най‑общо това затруднява управлението на разходите в големите райони и из‑
пълнението на общите цели е несигурно;

б) създаването на партньорства и насърчаването на отговорността на държавите 
партньори може да бъде проблематично;

в) постигането на устойчиви резултати в държавите партньори често зависи от 
продължаващите действия и финансирането от външни донори.
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12 
В този деликатен контекст ефективността (изпълнението) на разходите на ЕС основ‑
но се влияе от сложното изготвяне на програмите, неясните цели, недостатъчното 
оценяване на потребностите и лошата устойчивост на проектите поради липсата на 
ангажираност, но също и от:

а) нецелесъобразен и/или бавен механизъм за изпълнение поради изготвянето на 
програмата и организацията на проектите,

б) неадекватни процедури по подреждане по приоритети и подбор на програми 
и проекти,

в) проблеми при управлението и други политически фактори,

г) несъгласувано управление между службите на Комисията с различни цели на 
политиката,

д) лоша координация на дейности, особено при децентрализирано или споделено 
управление,

е) неясни приоритети или липса на подреждане по приоритети на целите,

ж) неясни връзки между целите и дейностите и

з) липса на показатели за измерване на постигането на икономии, ефикасност 
и ефективност.

13 
Неизпълнените в достатъчна степен цели, разочароващите резултати спрямо 
предоставените средства могат да засегнат доверието в ЕС и нейната репутация. 
Най‑малкото това може да застраши способността на ЕС да оптимизира изполването 
на средствата в бъдещите си проекти.
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Високорискови фактори

14 
Дейностите по външната помощ обхващат 150 държави и се извършват в сложна 
геополитическа среда. Много държави партньори разполагат със слаб институ‑
ционален, административен и финансов капацитет. Специфични рискове засягат 
географските области, в които се прилагат дейностите:

Специфични рискови фактори за географските области
Азия, Централна Азия и 

Африка
Средиземноморието, Близкия из-
ток, Залива, Иран, Ирак и Йемен

Страни кандидатки и потенциални 
кандидатки за членство

Нисък БНД на глава от населението1 По принцип е проблем Не се прилага (по принцип) Не се прилага (по принцип)
Нисък индекс на човешкото 
развитие2 По принцип е проблем Не се прилага (по принцип) Не се прилага (по принцип)

Политическа нестабилност3 
(и недостатъци в политическите, 
икономическите и социалните 
области)

По принцип е проблем (и 
главно в Африка и Централна 
Азия)

По принцип е проблем (и областта, в 
която рискът е най-голям)

Системните слабости може да имат 
последствия за държавите членки

Въоръжени конфликти и исто-
рически конфликти4 (военни 
престъпления, междуетническо 
напрежение, …),

В Азия и Африка продължа-
ват да съществуват някои 
гнезда на сериозни въоръ-
жени конфликти. Като цяло в 
областта има умерено ниво 
на конфликти.

Област, в която рискът е най-силен, 
с няколко въоръжени конфликта 
(допълнително обострен от Араб-
ската пролет)

Исторически конфликти, които са 
предизвикателство за стабилността на 
региона, и представляват обяснение на 
ниското ниво на политическа ангажира-
ност за регионално сътрудничество.

Силно излагане на корупция5 6 По принцип е проблем По принцип е проблем

По-високи ниво отколкото в повечето 
държави членки, с риск от последствия 
за държавите членки и лоши резул-
тати при борбата с организираната 
престъпност.

Слаба ангажираност за институ-
ционално изграждане, слаб адми-
нистративен и финансов капацитет

По принцип е проблем По принцип е проблем По принцип е проблем

Отслабваща обществена подкрепа 
за процеса на разширяване поради 
липса на прозрачност, последо-
вателност или достоверност на 
процеса

Не се прилага Не се прилага

Основен риск, особено в ситуация, при 
която съществува корупция и цялостни 
обществени недостатъци, които не са 
коригирани в достатъчна степен.

Проблеми с усвояване на помощта. Не се прилага Не се прилага

Слабо усвояване на средствата при при-
лагане на помощта за предприсъеди-
няване в рамките на децентрализирано 
управление и недостиг на съфинансира-
нето от страните бенефициенти

Източник: Европейска сметна палата.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries.
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
По отношение на процедурите за извършване на покупки бенефициентите са мно‑
гобройни, географски разпръснати и финансирани чрез различни инструменти. Ма‑
кар да има вероятност всички бенефициенти да прилагат процедури за обществени 
поръчки, те сигурно са в по‑малка степен запознати с правилата на ЕС за разходите 
в сравнение с националните правила за извършване на покупки. Следователно мо‑
ниторингът на съобразността с правилата на ЕС може да бъде недостатъчен спрямо 
броя и разпръснатостта на мерките за контрол, които трябва да се приложат.

16 
Разходите по договорите за безвъзмездни средства следва да бъдат сертифицирани 
от външни одитори. Независимостта на тези местни одитори може да бъде по‑малко 
сигурна, отколкото в ЕС.

17 
Създаването на ЕСВД допълнително е създало усложнения, като изисква силна ко‑
ординация и сътрудничество между ЕСВД и Комисията:

а) ЕСВД и Комисията изготвят различните етапи от програмния цикъл:

i) ЕСВД има задачата да програмира бюджета на ЕС и финансирането на ЕФР, 
но това остава също така и в рамките на отговорността на Комисията;

ii) делегациите на ЕС създават свои бюджетни прогнози и различни междуве‑
домствени групи (ЕСВД, службите на Комисията) оценяват предложенията;

iii) окончателните програми се представят съвместно от Комисията и от ЕСВД 
пред Комитета на министрите на Съвета на ЕС;

iv) Парламентът упражнява бюджетен контрол върху одобреното предложе‑
ние (с изключение на ЕФР, който е извън общия бюджет).

б) ЕСВД също е изправена пред проблеми, свързани с наемането на служители,, 
отчасти поради естеството на мандата ѝ:

i) с цел насърчаване на взаимодействието между институциите на ЕС и държа‑
вите членки 33 % от служителите на делегациите следва да бъдат граждани 
на държавите членки, командировани от тях в делегациите;

ii) най‑общо ресурсите на външната помощ на ЕС често са оскъдни и делега‑
циите на ЕС са изправени пред затруднения при набиране и задържане на 
квалифицирани договорно наети служители;

iii) националните дипломатически служители на държавите членки обикнове‑
но биват наемани на по‑висока степен в сравнение със служителите, наети 
съгласно Правилника за длъжностните лица на ЕС. Структурните различия 
в заплащането и кариерните перспективи могат да заплашат способността 
на службата да осигурява резултати.
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18 
Финансови механизми, уникални за външната помощ на ЕС, са пример за определе‑
ни рискове на външната помощ, като трудното намиране на баланс между действия, 
които да са достатъчно насочени към потребностите на местно равнище и да бъдат 
достатъчно регионални, за да насърчат глобалния, устойчив напредък.

а) Бюджетното подпомагане се управлява по директен централизиран начин 
на управление и разрешението на Комисията за плащане зависи от това дали 
държавата партньор е изпълнила предварително договорените условия. Те 
налагат най‑малко наличието на добре дефинирана стратегия на политиката, 
стабилна макроикономическа рамка и надежден ангажимент за подобряване на 
публичното финансово управление. След изплащането им средствата се сливат 
с бюджета на държавата партньор и се считат за принос към заложените цели.

б) Споразуменията за финансово участие с международни организации 
подлежат на режим на съвместно управление. Финансирането зависи от това 
дали финансовите процедури и администрацията на организацията отговарят 
на международни приети стандарти. Независим одитор оценява това на доку‑
ментална база от името на Комисията. Средствата не се предоставят за разходи, 
поети от международна организация.

в) Програмните разчети се основават на децентрализиран начин на управление. 
Средствата се управляват от независима административна структура, звено за 
управление на програмата (ЗУП), определено от органа, който представлява 
държавата партньор. Дейностите по програмните разчети се представят пред 
Комисията от ЗУП за предварително одобрение съгласно децентрализиран 
начин на управление.

г) По всичките три финансови механизми основният проблем за бюджета на ЕС 
е дали средствата достигат до определените цели и дали отговарят на изисква‑
нията на ЕС за ефикасност, ефективност и икономичност.

i) При бюджетното подпомагане ключовият рисков фактор е комбинация 
от двете: средствата са взаимозаменяеми по своето естество и държавите 
партньори често разполагат със слаби системи за управление на публич‑
ните финанси. Условията за допустимост, приложими към финансирането, 
са прекалено общи и са отворени за гъвкаво тълкуване. Въпреки това 
след изплащането съществуват ограничени варианти за проверка на това 
дали средствата са използвани адекватно. Една от основните цели на ЕС 
е бюджетното подпомагане да бъде „носител на промяната“, но финансов 
инструмент, който на пръв поглед не се вълнува от ефективността, свежда 
до минимум своята способност да насърчи тази цел.



87МФР 4 — Глобална Европа

ii) Взаимозаменяемостта на средствата на ЕС допринася също за основен 
проблем при споразуменията за финансово участие с международни‑
те организации. Обикновено средствата се събират от фондове с много 
донори, а приносът не е разпределен. Международните организации имат 
предимството на репутацията си пред институциите на ЕС. В качеството си 
на координатори на помощта те в по‑голяма степен са склонни да направят 
положително впечатление върху бенефициентите. Приносът на ЕС (съвмест‑
но от институциите и от държавите членки) не се координира, което осигу‑
рява по‑малък лостов ефект на ЕС при преговори за договорните условия 
с организациите. Например, като цяло са ограничени както отчитането от 
страна на организациите на ООН, така и достъпът до финансови данни на 
институциите на ЕС. Наличната информация относно действията е недоста‑
тъчна, за да се оцени дали прилагането е ефективно и целите са постигнати; 
естеството на административните, косвените разходи и тези за подпомага‑
не остава неточно. По сходен начин макар приносът на ЕС обикновено да 
е значителен, той може да не получи признание и да не бъде забелязан за 
разлика от другите големи донори като САЩ.

iii) Въпреки че се използват в по‑малка степен днес, програмните разчети 
осигуряват средства за дейности, насочени повече на местно ниво, като 
съществува риск те да не служат адекватно и надлежно на целта. Финанси‑
рането е определено и подлежи на цялостен контрол: всяко разходно перо 
се проверява и получава одобрение на три нива15, като е необходим и до‑
клад на външен одитор. Въпреки че рискът за използването на средствата 
е ограничен, възможно е финансираните програми да не са ефективни, ако 
не са добре изработени или ако не отговарят на потребностите.

д) Най‑накрая, трите финансови механизми демонстрират разлики в нивата на 
разходване: докато бюджетното подпомагане и споразуменията за финансово 
участие обикновено изпълняват всички цели за усвояване на бюджета (бюджет 
и срокове), то общият наличен бюджет на програмните разчети обикновено 
не се използва. Когато средствата се събират във взаимозаменяеми бюджети, 
акцентът при контрола и мониторинга се премества от договорно разпределяне 
към скоростта на изпълнение на бюджета.

9 ЗУП, органът на 
бенефициента и Комисията 
(или нейната делегация), 
която получава копие от 
всички административни 
документи и чието 
предварително одобрение 
е необходимо за 
значителните разходи.
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Перспективи

Комисията

19 
Повишено внимание трябва да се обърне върху това условията, свързани с бю‑
джетното подпомагане, да са достатъчни, за да гарантират, че средствата служат на 
предопределената има цел.

20 
Организацията на ЕСВД и службите на Комисията следва да бъде оптимизирана още 
повече, за да се улесни координацията и да се избегне припокриване.

21 
Доброто определяне на потребностите и целите е ключова стъпка, тъй като насър‑
чава отговорността на държавите партньори за гарантирането на устойчивото раз‑
витие. За целите на осигуряване на помощта Сметната палата редовно препоръчва 
да бъдат укрепени прилагането на условия и диалога на политическо ниво. Предос‑
тавянето на помощта може също така да се повлияе благоприятно от балансирана 
комбинация от насочено към проекта финансиране и финансиране на глобалната 
политика. При прилагането на достатъчно изисквания за отчитане, координацията 
и мониторингът на средствата следва да се подобрят, но и да се укрепи обменът на 
административни и управленски умения и да бъдат подпомогнати държавите парт‑
ньори при поемане на ангажимент за проектите им и при постигането на необходи‑
мите реформи.
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Полезна библиография/Доклади и становища на ЕСП

Обща информация

 ο Специален доклад № 11/2010 „Управление на Комисията по отношение на общата бюджетна подкрепа за държавите 
от АКТБ, Латинска Америка и Азия“

 ο Специални доклади № 15/2009 и № 3/2011 „Помощ от ЕС, осъществявана чрез организации на ООН: вземане на 
решения и мониторинг“ и „Ефикасност и ефективност на помощта, предоставяна от ЕС чрез организации на ООН 
в засегнати от конфликти страни“

 ο Специален доклад № 12/2010 „Помощ за развитие, предоставяна от ЕС за основно образование в държавите от 
Субсахарска Африка и Южна Азия“, който разглежда различните елементи, които следва да се вземат предвид при 
външната помощ.

 ο Специален доклад № 4/2009 „Управлението на Комисията по отношение на включването на недържавни участници 
в сътрудничеството на ЕО за развитие“

Въпроси относно законосъобразността и редовността

 ο Годишен доклад на ЕСП за 2012 г., глава 7 (Външни отношения, помощ и разширяване)

 ο Годишен доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани по осмия, деветия и десетия европейски 
фонд за рaзвитие (ЕФР)

Одити на изпълнението

 ο Специален доклад № 17/2013 „Финансиране от ЕС на борбата с изменението на климата в контекста на външната 
помощ“

 ο Специален доклад № 14/2013 „Директно финансово подпомагане от Европейския съюз за Палестинската власт“

 ο Специален доклад № 9/2013 „Подкрепа от страна на ЕС за управлението в Демократична република Конго“

 ο Специален доклад № 4/2013 „Сътрудничество на ЕС с Египет в областта на управлението“

 ο Специален доклад № 18/2012 „Помощ от Европейския съюз за Косово в областта на върховенството на закона“

 ο Специален доклад № 17/2012 „Принос на Европейския фонд за развитие (ЕФР) за изграждането на устойчива пътна 
мрежа в Субсахарска Африка“

 ο Специален доклад № 13/2012 „Помощ за развитие от Европейския съюз, предназначена за водоснабдяване с питей‑
на вода и основна канализация в страните от Субсахарска Африка“
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 ο Специален доклад № 6/2012 „Предоставяне на помощ от Европейския съюз за общността на кипърските турци“

 ο Специален доклад № 5/2012 „Обща информационна система в областта на външните отношения (CRIS)“

 ο Специален доклад № 1/2012 „Ефективност на помощта за развитие от Европейския съюз, предназначена за продо‑
волствена сигурност в Субсахарска Африка“

 ο Специален доклад № 14/2011 „Подобрила ли е помощта от ЕС капацитета на Хърватия за управление на следприсъе‑
динителното финансиране?“

 ο Специален доклад № 3/2011 „Ефективност и ефикасност на помощта, предоставяна от ЕС чрез организации на ООН 
в засегнати от конфликти страни“

 ο Специален доклад № 1/2011 „Подобрило ли се е предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисия‑
та прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните ѝ служби към делегациите?“

 ο Специален доклад № 13/2010 „Успешен ли е стартът на новия Европейски инструмент за съседство и партньорство 
и постига ли той резултати в Южен Кавказ (Армения, Азербайджан и Грузия)?“

 ο Специален доклад № 12/2010 „Помощ за развитие, предоставяна от ЕС за основно образование в държавите от 
Субсахарска Африка и Южна Азия“

 ο Специален доклад № 11/2010 „Управление на Комисията по отношение на общата бюджетна подкрепа за държавите 
от АКТБ, Латинска Америка и Азия“

 ο Специален доклад № 18/2009 „Ефективност на подкрепата от ЕФР за регионална икономическа интеграция в Източ‑
на Африка и Западна Африка“

 ο Специален доклад № 16/2009 „Управление на предприсъединителната помощ за Турция от страна на Европейската 
комисия“

 ο Специален доклад № 15/2009 „Помощ от ЕС, осъществявана чрез организации на ООН: вземане на решения 
и мониторинг“

 ο Специален доклад № 12/2009 „Ефективност на проектите на Комисията в областта на правосъдието и вътрешните 
работи на Западните Балкани“

 ο Специален доклад № 4/2009 „Управлението на Комисията по отношение на включването на недържавни участници 
в сътрудничеството на ЕО за развитие“

Нуждаете ли се от повече информация?

Свържете се със служителя в пресслужбата на Сметната палата:
E‑mail: press@eca.europa.eu
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(в млн. евро) (поети задължения)

МФР за периода 
2014–2020 г.1

Бюджет за 2014 г. 
(окончателен)

МФР 5 — Разпределение по проектобюджета на Комисията 69 584 9 854

Административни разходи на институциите 8 226

Европейски парламент 1 756

Европейски съвет и Съвет на Европейския съюз 534

Европейска комисия 4 694

Съд на Европейския съюз 355

Сметна палата 133

Европейска служба за външна дейност 519

Европейски икономически и социален комитет 129

Комитет на регионите на Европейския съюз 88

Европейски омбудсман 10

Европейски надзорен орган по защита на данните 8

Пенсии 1 450

Европейски училища 178

Разходи за децентрализираните агенции, в т.ч. други 
функции на МФР1 6 838 851

Функция 1а — Интелигентен и приобщаващ растеж 2 293 243

Функция 2 — природни ресурси 388 52

Функция 3 — вътрешни политики 4 003 535

Функция 4 — глобална Европа 154 21

Общо административни разходи1 76 422 10 705

1  МФР за периода 2014—2020 г. е одобрена по цени от 2011 г.  Представените тук цифрови данни 
са по текущи цени (от уебсайта на ГД „Бюджет“).
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Контекст

01 
Тази функция обхваща административните разходи на институциите на ЕС: разхо‑
ди за персонала (заплати, надбавки и пенсии), сграден фонд, оборудване, енергия, 
комуникационни и информационни технологии.

02 
През годините ЕС също е създал редица агенции във връзка с тези теми1:

а) Съществуват шест изпълнителни агенции2, които са създадени за определен 
период и им са поверени управленските задачи, свързани с изпълнението на 
програмите на ЕС. Агенциите се намират в седалището на Европейската комисия 
в Брюксел или Люксембург.

б) Децентрализираните агенции и органи са независими правни субекти съглас‑
но европейското публично право, различни от институциите на ЕС. От 2012 г. 
насам те функционират съгласно нова обща рамка, която има за цел да засили 
тяхната съгласуваност, ефективност и управленска отговорност (общ подход). 
Те се намират в различни държави членки и играят роля при прилагането на 
политиките на ЕС, по‑специално във връзка със задачи от техническо, научно, 
оперативно и/или регулаторно естество. Има 37 децентрализирани агенции, от 
които Сметната палата одитира 343. Всички с изключение на пет от агенциите се 
финансират изцяло от бюджета на ЕС4.

в) Агенциите и органите на ЕВРАТОМ подпомагат целите на Европейската общност 
за атомна енергия (ЕВРАТОМ). Те координират научноизследователските програ‑
ми на държавите членки за мирно използване на ядрената енергия, осигуряват 
знания, инфраструктура и финансиране на ядрената енергетика и гарантират 
достатъчността и сигурността на доставките на ядрена енергия.

г) Съвместните предприятия представляват органи на ЕС (член 208 от Финансо‑
вия регламент), създадени в партньорство с други държави или организации. 
Понастоящем Комисията участва в девет съвместни предприятия, пет от които 
са създадени чрез Седмата рамкова програма за научни изследвания и техноло‑
гично развитие като съвместни технологични инициативи.

1 Списък на агенциите 
е наличен на http://europa.
eu/about‑eu/agencies/.

2 Определени в Регламент 
(ЕО) № 58/2003 на Съвета от 
19 декември 2002 година 
относно установяването на 
статута на изпълнителните 
агенции, отговарящи за някои 
задачи по управлението на 
програмите на Общността 
(OВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1), 
шестте изпълнителни 
агенции са:

 Изпълнителна агенция за 
образование, аудиовизия 
и култура (EACEA)  
Изпълнителна агенция на 
Европейския съвет за научни 
изследвания (ЕСНИ)  
Изпълнителна агенция за 
конкурентоспособност 
и иновации (EACI) 
Изпълнителна агенция за 
конкурентоспособност 
и иновации (EACI), вече 
заменена от Изпълнителна 
агенция за малките 
и средните предприятия 
(EASME)  
Изпълнителна агенция за 
здравеопазване и въпроси, 
свързани с потребителите 
(EAHC), вече заменена от 
Изпълнителна агенция 
за потребителите, 
здравеопазването и храните 
(Chafea)  
Изпълнителна агенция за 
научни изследвания (REA)  
Изпълнителна агенция 
за трансевропейска 
транспортна мрежа (TEN‑T 
EA), вече заменена от 
Изпълнителна агенция за 
иновации и мрежи.

3 От 37—те децентрализирани 
агенции три са свързани 
с общата политика за 
сигурност и отбрана, които 
се одитират от колегиум 
одитори, определени от 
държавите членки.

4 Две агенции използват 
приходите, реализирани 
от техните дейности 
(Службата на Общността за 
сортовете растения в Анжер, 
Службата за хармонизация 
във вътрешния пазар 
в Аликанте); три други 
агенции са отчасти 
финансирани от бюджета на 
ЕС (Европейската агенция 
за авиационна безопасност 
в Кьолн, Европейската 
агенция по лекарствата 
в Лондон и Центъра за 
преводи за органите 
на Европейския съюз 
в Люксембург).
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Констатации на Сметната палата

Според правилата ли е използван бюджетът за 2012 г.? 
(законосъобразност и редовност на свързаните 
с отчетите операции)

 ο Засегнати ли са от съществени грешки? НЕ

 ο Вероятен процент грешки: 0 %

03 
Тези разходи като цяло се приемат за нискорискова област. Основните рискове за‑
сягат неправилното прилагане на процедурите за всички организационни дейности, 
и по‑специално свързаните с обществени поръчки за стоки, услуги, строителни 
дейности; както и наемането на персонал и управлението на човешките ресурси.

Добре ли са управлявани разходите и оказват ли 
въздействие? (добро финансово управление)

04 
В рамките на нашите одити (одити DAS и одити на изпълнението) не са идентифици‑
рани съществени проблеми.

Проблеми с висок риск

05 
Макар в докладите на Сметната палата да не са отбелязани значими проблеми при 
управлението на административния бюджет на ЕС, някои проблеми са присъщи за 
естеството на дейностите. Основните бюджетни разходи са за човешки ресурси, 
възлагане на обществени поръчки и разходи за сгради. Рисковете се се появяват 
при прекомерни или спорни разходи с евентуални последствия за репутацията на 
институциите на ЕС.
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06 
Човешки ресурси:
От ключово значение е политиките на ЕС в сферата на човешките ресурси да гаран‑
тират, че може да бъде нает и задържан персонал с достатъчен капацитет, за да се 
осигури наличието на независима, квалифицирана и мотивирана публична служба. 
Правилникът за длъжностните лица, който урежда условията на заетост на длъж‑
ностните лица на ЕС, е непреклонен в някои отношения:

а) Постоянните служители (длъжностните лица) могат да бъдат наемани единстве‑
но посредством публични конкурси, които са крайно селективни (средно около 
10 % от кандидатите имат успех на конкурсите за европейски длъжностни лица). 
Организирането на тези конкурси е сложна и често продължителна процедура, 
тъй като трябва да се проведе във всички държави членки и привлича хиляди 
кандидати. Поради продължителността и сложността на процеса по подбор 
както и поради проблеми, свързани с прогнозните изчисления за нуждата от 
персонал, често не се постигат целите за наемане на служители. През периода 
2003—2006 г. са посрещнати едва две трети от нуждите за персонал, което 
е увеличило използването на договорно наети и срочно наети служители. Уве‑
личаващият се брой срочно наети служители застрашава институциите на ЕС да 
загубят опит и умения поради липсата на последователност. Макар при одита 
на агенциите от 2012 г. не бяха открити случаи на неправомерни назначения. 
Сметната палата формулира констатации и оценки относно прозрачността на 
процедурите по наемане и равно третиране на кандидати за постове в 17 от 40‑
те одитирани агенции.

б) Макар работата в публичния сектор да е привлекателна единствено по време 
на икономически затруднения, настоящите скали на заплатите и условията за 
постъпване, предлагани от институциите, вероятно не могат да привлекат нови 
служители. По‑специално настоящите степени на длъжност при постъпване 
(AD5 или AST1/AST3) не предлагат нито конкурентни заплати, нито привлекател‑
ни перспективи за кариерно развитие на много граждани от държавите членки 
ЕС‑15, като съществува риск от географски дисбаланс в бъдеще. Освен това 
агенциите, Съветът и делегациите на ЕС могат да наемат временно служители 
на степен на длъжност, отговаряща на техния професионален опит; което не се 
отнася до другите институции, които могат да наемат единствено служители 
на най‑ниската степен на длъжност, независимо от техния опит — при средна 
възраст от 34 години.

в) Рядко се прилагат разпоредбите относно служителите, които имат незадоволи‑
телни резултати.

07 
По отношение на връзките между публичния и частния сектор и по‑специално 
наемането на бивши високопоставени служители от компании с интерес към по‑
литиката на ЕС, макар новите правила да бележат известен напредък5 във връзка 
с политиката на Комисията относно феномена „въртящата се врата“, те продължават 
да бъдат предмет на тълкуване. Например, 12‑месечният период на прекъсване се 
прилага по‑специално по отношение на високопоставени служители, докато в част‑
ния сектор стандартна практика е двегодишният период на прекъсване. Докато този 
период се прилага единствено по отношение на дейности, извършени от постоян‑
ните служители през предходните три години, ситуацията на служителите на срочен 
договор остава неуточнена.

5 Въпреки че новият 
Правилник за длъжностните 
лица запазва същия срок 
от две години, за който 
служителят трябва да 
представи уведомление 
по отношение на нови 
постове, които могат да са 
в конфликт с предходната 
му служба, в него 
е предвиден 12‑месечен 
срок за прекъсване за 
високопоставени служители. 
Всички институции трябва 
да публикуват годишна 
информация относно 
прилагането на това 
правило, включително 
и списък с разгледаните 
случаи.
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08 
Обществени поръчки:

а) Възлагането на обществени поръчки от страна на ЕС трябва да отговаря на при‑
ложимите правила за обществени поръчки. Въпреки че към днешна дата при 
извършените от нея одити на административните разходи Сметната палата да 
не е установила проблеми, основните рискове са евентуално лошо планиране, 
заобикаляне на правилата за възлагане на обществени поръчки или неприлага‑
не на коректните процедури при обществените поръчки. Възможно е определя‑
нето на правилните критерии за подбор и възлагане да бъде трудно (например 
при някои проекти, като такива за строителство или ИТ, нерядко при появата на 
неочаквани нужди, първоначалната цена може да се окаже прекалено ниска).

б) Вследствие на трудността при установяване на правилната процедура за въз‑
лагане на обществени поръчки и най‑целесъобразните критерии за подбор, не 
винаги може да е реалистично да се избере икономически най‑изгодната офер‑
та. По сходен начин, въпреки че ЕС има за цел да даде достъп до процедурите за 
обществени поръчки на най‑голям брой доставчици, възможно е размерът на 
покупките на институциите (големи нужди, широко географско покритие) да не 
позволи на МСП да участват.

в) Службата за вътрешен одит на Комисията подчертава нуждата от подобре‑
ния при обществените поръчки, организирани от институцията: слабости при 
процедурите по планиране и контрол; несъобразност с финансовия регламент; 
проблеми при оценяването на офертите; и липса на единни процедури.

09 
Политика в областта на сградния фонд: разходите за сгради представляват един 
от основните компоненти на административния бюджет на ЕС. От 1996 г. насам 
институциите отдават приоритет на закупуването на сгради пред дългосрочните 
наеми, тъй като опитът им показва, че закупуването на офис пространство е 40 % 
до 50 % по‑евтино от наема6. Тъй като ЕС нямаше възможност да заеме средства 
за финансирането на строителни проекти до 2013 г., бяха необходими иновативни 
решения за финансирането им. Използването на дружества със специална инвес‑
тиционна цел и други комплексни структури за финансиране вероятно е оказало 
въздействие върху цялостните разходи за проекти и оттам върху икономическата 
рентабилност. Инвестициите в сграден фонд са дългосрочни проекти, които изис‑
кват планиране и реалистични прогнози, което е най‑малкото сложно в контекста 
на годишния бюджет. Освен това концентрирането на институциите на ЕС в евро‑
пейския квартал в Брюксел и в Киршберг в Люксембург са повишили разходите за 
наеми, което е оказало отрицателно въздействие върху способността на институци‑
ите да договорят икономическа рентабилност на сградния фонд в тези области.

6 Вж. Специален доклад 
№ 2/2007 относно разходите 
на институциите за сгради 
(ОВ C 148, 2.7.2007 г., стр. 1).
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10 
Процедури в агенциите: автономни децентрализирани агенции могат да направят 
координирането и мониторинга от страна на Комисията по‑сложни:

а) Слабости в управлението на безвъзмездните средства, предоставени от 
агенциите, може да доведат до приемане на нередовни разходи. Предварител‑
ните и последващите проверки, свързани с управлението на безвъзмездните 
финансови средства, често са недостатъчни. Агенциите не винаги проверяват 
подкрепящите документи, за да оценят точността и допустимостта на заявените 
от бенефициентите разходи, и разчитат на сертификати от одитори или нацио‑
нални органи. Обществените поръчки също могат да породят проблеми в някои 
агенции.

б) Комисията изпълнява бюджета непряко, чрез агенции7. Според новите изисква‑
ния от Финансовия регламент от 2013 г. независимите външни одитори следва 
да проверят годишните отчети на децентрализираните агенции, а ЕСП следва да 
взема предвид резултатите от одитите на тези независими външни одитори при 
изготвянето на своите специфични годишни доклади относно агенциите. Въз‑
можно е работата на тези външни одитори да не е с достатъчно добро качество, 
за да позволи на ЕСП да разчита на тях.

11 
Европейските училища осигуряват образование за децата на служителите от 
Европейските институции и органи. Те представляват междуправителствени органи 
с управление, осъществено от управителен съвет, който се състои от представители 
от министерствата на образованието на всички държави членки, от Комисията (ГД 
„Човешки ресурси и сигурност“) и от Генералния секретар на Европейските учи‑
лища. Основните предизвикателства са свързани с рисковете пред осигуряването 
на ефективно образование (засегнато от непропорционално искане за обучение 
в английския отдел; от работните условия на служителите, които затрудняват наби‑
рането на нови учители; от административната структура и организация на учили‑
щата, която не е била актуализирана, за да вземе предвид променящите се нужди; от 
остарелите системи за финансов и вътрешен контрол). Службата за вътрешен одит 
(IAS) счита, че 20 от 35‑те установени процеса имат голямо отражение и високо ниво 
на остатъчен риск.

12 
Административни разходи — плащания в брой на групи посетители в Евро‑
пейския парламент: отбелязана в доклад за първи път през 2010 г. 8 практиката да 
се извършват плащания в брой, без да се изисква доказателство за възстановяване 
на разходите за път на посетителите продължава, а това води до висок риск за репу‑
тацията на институцията.

7 Член 58.1.в.(iv) и член 208 от 
Финансовия регламент.

8 Вж. точки 7.312—7.14 от 
годишния доклад на ЕСП 
за 2010 г.
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поръчки

Контекст

01 
Възлагането на обществени поръчки от страна на ЕС е основен инструмент на 
политика при създаването на единен пазар. Правилата за възлагане на обществени 
поръчки имат за цел, наред с другото, да гарантират спазването на принципите и ос‑
новните свободи от ДФЕС при възлагането на обществени поръчки1.

02 
През 2011 г. публичните разходи за строителни работи, стоки и услуги на ЕС‑27 предста‑
вляват 19,7 % от техния БВП (2 406 млрд. евро)2. Приблизително 20 % от всички пуб‑
лични разходи зависят от правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки. През 
същата година 42 млрд. евро са разпределени за структурните фондове на ЕС (ЕФРР, 
Кохезионния фонд и ЕСФ), голяма част от които е изпълнена чрез обществени поръч‑
ки3. През периода 2006—2009 г. трансграничните обществени поръчки представляват 
приблизително 15 % от стойността на договорите, възложени в рамките на ЕС4.

03 
В ЕС повече от 250 000 възлагащи органа (ВО) организират повече от 2 млн. про‑
цедури годишно за възлагане на обществени поръчки. ВО могат да бъдат пуб‑
лични дружества или да подлежат на определени условия, а също така и частни 
предприятия.

04 
ЕС подкрепя също така отварянето на обществените поръчки посредством междуна‑
родна конкуренция — тя е подписала Общото споразумение за обществените поръч‑
ки (СОП)5 на Световната търговска организация и е договорила разпоредби относно 
обществените поръчки в трети страни чрез споразумения за свободна търговия.

05 
Законодателството на ЕС има за цел да гарантира, че компании от всички държави 
членки имат възможност да се конкурират за обществени поръчки над определени 
прагове, да премахне правните и административните бариери за участие в тран‑
сгранични търгове, да гарантира равно третиране, и да премахне възможността за 
дискриминиращи покупки, като гарантира прозрачност:

а) две директиви на ЕС (относно строителни работи, услуги и доставки6, както и ко‑
мунални услуги (вода, електричество, транспорт и пощенски услуги)7, регулират 
обществените поръчки над определена стойност в ЕС и в Европейското иконо‑
мическо пространство (ЕИП). Те ще бъдат заменени от преработени директиви 
и нова директива относно възлагането на концесии8, одобрена на 15 януа‑
ри 2014 г. Договорите за отбрана9 и услугите от общ интерес10 са обхванати от 
други правила.

б) Директивите на ЕС налагат правила за осигуряване на прозрачност, за регули‑
ране на процедурите с цел да се даде равен шанс на всички заинтересувани 
оференти и да се определят недискриминационни технически спецификации. 
Директивите на ЕС се транспонират в националното законодателство по отно‑
шение на обществените поръчки, като по този начин се осигурява хармонизира‑
на правна рамка на цялата територия на ЕС.

1 Свободата на движение на 
стоки (член 28, ДФЕС) и услуги 
(член 56), свободата на устано‑
вяване (член 49) и свободата 
на предоставяне на услуги, 
недискриминация и равно 
третиране, пропорционалност, 
прозрачност и взаимно при‑
знаване (членове 18 и 53).

2 Законодателството на ЕС 
относно възлагането на об‑
ществени поръчки: обобщение 
на постигнатите резултати от 
доклада за оценка.

3 Европейска сметна палата, Го‑
дишен доклад за финансовата 
2011 година, стр. 120 и стр. 152 
(ОВ C 344, 12.11.2012 г., стр. 1.). 
Не е известен точният размер 
на сумата, отпусната чрез 
обществени поръчки.

4 Преките трансгранични об‑
ществени поръчки представля‑
ват едва 1,6 % от възложените 
договори и приблизително 
3,5 % от стойността на догово‑
рите през периода 2006—
2009 г. Непреките трансгра‑
нични обществени поръчки 
посредством чуждестранни 
филиали или дъщерни дру‑
жества представляват 11,4 % 
от възложените обществени 
поръчки и 13,4 % от стойността 
през същия период.

5 СДП е многостранно споразу‑
мение, насочено към отваряне 
на международната конку‑
ренция, което възлага права 
и задължения на страните, 
които са го подписали.

6 Директива 2004/18/ЕО на Евро‑
пейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. относно ко‑
ординирането на процедурите 
за възлагане на обществени 
поръчки за строителство, 
доставки и услуги (ОВ L 134, 
30.4.2004 г., стр. 114).

7 Директива 2004/17/ЕО на Евро‑
пейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. относно коор‑
динирането на процедурите за 
възлагане на поръчки от възло‑
жители, извършващи дейност 
в секторите на водоснабдява‑
нето, енергетиката, транспорта 
и пощенските услуги (ОВ L 134, 
30.4.2004 г., стр. 1).

8 Новите правила за обществени‑
те поръчки са одобрени от Ев‑
ропейския парламент на 15 яну‑
ари 2014 г. Държавите членки 
разполагат с време до април 
2016 г., за да включат разпоред‑
бите на новите правила в свои‑
те национални закони. Новото 
законодателство преразглежда 
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в) Европейското законодателство се стреми да гарантира на оферентите правни 
средства за защита срещу органи, които не спазват тези правила11, като налице 
е значителен обем от съдебната практика на Съда на Европейските общности, 
свързана с тълкуването и прилагането на директивите на ЕС и на общите прин‑
ципи на равно третиране и прозрачност

г) за покупки под стойността на праговете държавите членки могат да изберат да 
прилагат правилата на ЕС. Свободата на държавите членки да определят свои 
собствени правила за обществени поръчки обаче е ограничена от изискването 
да се вземе предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности 
относно общите принципи за равно третиране и прозрачност.

06 
Разходите от бюджета на ЕС, управлявани от институции и агенции на ЕС, също 
подлежат на практиките на ЕС за обществените поръчки, както са определени във 
Финансовия регламент.

07 
Според ОИСР обществените поръчки са държавната дейност, която е най‑засегната 
от разхищение, измами и корупция поради своята сложност, поради размера на 
финансовите потоци и поради тясното взаимодействие между публичния и частния 
сектор12.

08 
Прозрачна и открита политика на възлагане на обществени поръчки може обаче да 
бъде силен инструмент срещи корупцията. ГД „Бюджет“, ГД „Регионална политика“ 
и Европейската служба за борба с измамата са изготвили подробни насоки за ръко‑
водителите, които правят и контролират възлагането на обществени поръчки, като 
се стремят да гарантират, че правилата за обществените поръчки се спазват корект‑
но при административните и при оперативните разходи.

Констатации на Сметната палата

09 
Обществените поръчки са рискова област, където на всеки етап могат да възникнат 
случаи на некоректно поведение и практики, като например конфликт на интереси, 
привилегироване, измами и корупция, които да нарушат лоялната конкуренция и да 
обезсърчат участниците в процедурите.

10 
Правилното прилагане води до спестявания на публични средства и добро управле‑
ние при използването на тези средства чрез установяване на дисциплина за насър‑
чаване на по‑оптимално използване на ресурсите, по‑голяма ефективност и намаля‑
ване на риска от привилегироване и корупция при обществените поръчки.

настоящите правила за общест‑
вените поръчки на ЕС и за пръв 
път определя общи стандарти 
за ЕС относно договорите 
за концесия за насърчаване 
на лоялната конкуренция 
и осигуряване на най‑доброто 
съотношение между цената 
и резултатите чрез въвеждане 
на нови критерии за възлагане 
на обществени поръчки, които 
поставят по‑голям фокус върху 
екологичните съображения, 
социалните аспекти и ино‑
вациите. Скоростта, с която 
държавите членки приемат 
и изпълняват новите директиви 
в своите национални законо‑
дателства варира. Вследствие 
на това законодателството, 
свързано с обществените по‑
ръчки, ще бъде допълнително 
усложнено в периода до януари 
2016 г., тъй като ще се прилагат 
различни правила. Новите пра‑
вила имат за цел да опростят 
извършването на покупки и да 
увеличат гъвкавостта, като поз‑
волят по‑широко използване 
на преговори с предварително 
публикуване. Това може да 
увеличи риска от неприлагане 
на процедурите по отношение 
на прозрачността и равното 
третиране.

9 Директива 2009/81/ЕО на Евро‑
пейския парламент и на Съвета 
от 13 юли 2009 г. относно коор‑
динирането на процедурите 
за възлагане на някои поръчки 
за строителство, доставки 
и услуги от възлагащи органи 
или възложители в областта 
на отбраната и сигурността 
и за изменение на директиви 
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ 
L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

10 Относно договорите за услуги 
от общ интерес (енергетика, 
телекомуникации, транспорт, 
радио и телевизия, пощенски 
услуги, училища, здравеопаз‑
ване и социални услуги), ЕС има 
общи правила за подобряване 
на конкурентоспособността, 
като същевременно запазва 
разнородността на национал‑
ните системи.

11 Коригиращата директива: 
Директива 2007/66/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2007 г. 
за изменение на директиви 
89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на 
Съвета с оглед повишаване на 
ефективността на процедурите 
за преразглеждане при възла‑
гане на обществени поръчки 
(ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 31).

12 Борбата на ОИСР срещу ко‑
рупцията в публичния сектор: 
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11 
При поръчките на самата Комисия използването на рамкови договори може да 
ограничи пазарния достъп за МСП, като позволява само на големи организации да 
предоставят необходимите услуги.

12 
Съществува също така риск да бъдат направени последователни поръчки за суми, 
които да са малко под прага за прилагане на правилата за обществените поръчки.

13 
В държавите членки фактът, че огромна част от възлагащите органи, които управля‑
ват различни по размер бюджети и са с много различен административен капацитет, 
и извършват обществени поръчки в сложна правна среда с изисквания от страна 
на ЕС, на държавите членки, а понякога и с регионални изисквания, означава, че 
съществува вероятност за възникване на грешки. Освен това правната рамка може 
да ограничи в още по‑голяма степен липсата на гъвкавост на сложните обществени 
поръчки и да доведе до по‑високи административни разходи.

14 
Одитите на съответствието на Сметната палата са довели до разкриването на не‑
изменно високи нива на грешки по отношение на съответствието на обществените 
поръчки в областта на сближаването. Сметната палата е отбелязала, че различните 
грешки, които засягат управлението на тези поръчки, представляват съществена 
част от вероятния процент грешки в областта на сближаването. През 2012 г. напри‑
мер количествено измеримите грешки, свързани с липсата на съответствие с евро‑
пейските или националните правила за обществените поръчки, съставляват 52 % 
от вероятния процент грешки при регионалната политика (вероятният процент 
грешки е 6,8 %), и 26 % от вероятния процент грешки в областта на заетостта и соци‑
алните въпроси (вероятният процент грешки е 3,2 %)13.

15 
Според опита на Сметната палата най‑често срещаните нарушения на процедурите 
за възлагане на обществени поръчки са inter alia:

а) неоправдано директно възлагане на поръчки, включително директно възлагане 
на допълнителни строителни работи или услуги, които надхвърлят ограничени‑
ята, наложени от европейските и националните правила;

б) подразделяне на поръчките с цел да се заобиколят правилата за възлагане на 
обществени поръчки;

в) ограничена или липса на публичност на търговете и/или решенията за избор на 
изпълнител;

г) използване на неподходящи технически характеристики и критерии за подбор, 
ограничаващи конкуренцията;

д) използване на нередовни методи за оценка на офертите;

почтеност при възлагане 
на обществени поръчки 
(www.oecd.org/gov/ethics/
integrityinpublicprocurement.
htm).

13 Европейска сметна палата, 
Годишни доклади относно 
финансовата 2012 година, 
точки 5.26, 5.33, 6.10 и 6.15.
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е) нарушаване на принципа за равно третиране на оферентите по време на проце‑
дурата на възлагане на обществената поръчка;

ж) съществени промени на условията на поръчката след като вече е била възложе‑
на; както и

з) слабости в документацията (тръжни документи, процедури на оценяване).

Какво трябва да се направи?/ 
Какво е препоръчала Сметната палата в миналото?

16 
Опитът на Сметната палата от извършваните одити на обществени поръчки, показ‑
ва, че често срещаните проблеми с неспазването на установените изисквания, които 
водят до значителни грешки по отношение на законосъобразността и редовността 
на операциите, се дължат на слабо прилагане на съществуващите правила, както 
и че в сферата на изпълнението все още са необходими съществени подобрения.

17 
Изводите от последователни оценки, извършени от името на Комисията, са насоче‑
ни към опростяване на правилата на ЕС за обществените поръчки. Новите директи‑
ви обаче (които ще бъдат прилагани през следващите 24 месеца)14 въвеждат изиск‑
вания за ВО, които трябва да вземат под внимание социални и екологични въпроси 
в своята политика за възлагане. Новото законодателство опростява процедурите за 
ВО, но може и да усложни тяхното изпълнение, в случай че се приложат принципите 
за равно третиране и прозрачност. То също така въвежда елемент на субективност 
и допълнително усложняване, защото прилагането на правилата за социалните 
и екологични въпроси ще подлежи на различни интерпретации.

18 
Комисията може да играе важна роля при събирането и разпространението на 
добри практики от територията на ЕС и извън него, които да направят възможно 
създателите на политики в държавите членки да се поучат от опита на другите. Това 
би могло да улесни изграждането в тази област на мрежи за сътрудничество и коор‑
диниране между държавите членки.

14 Предложенията от декември 
2011 г. са одобрени от 
Съвета през юни 2013 г. и от 
Европейския парламент 
на 15 януари 2014 г. 
Директива 2014/24/
ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 година 
за обществените поръчки 
и за отмяна на Директива 
2004/18/ЕО (OВ L 94, 
28.3.2014 г., стp. 65); 
Директива 2014/23/
ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 година 
за възлагане на договори 
за концесия (OВ L 94, 
28.3.2014 г.,стp. 1); Директива 
2014/25/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 година 
относно възлагането на 
поръчки от възложители, 
извършващи дейност 
в секторите на 
водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта 
и пощенските услуги и за 
отмяна на Директива 
2004/17/ЕО (OВ L 94, 
28.3.2014 г., стp. 243).
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Полезна библиография/Доклади и становища на ЕСП

 ο Доклад на ЕС за борбата с корупцията, Раздел IV — Обществени поръчки (Com(2014) 38 окончателен от 
3 февруари 2014 г.

 ο Становище № 4/2011 относно Зелената книга на Комисията относно модернизирането на политиката на Европейския 
съюз в областта на обществените поръчки

 ο Законодателството на ЕС относно възлагането на обществени поръчки: обобщение на постигнатите резул‑
тати от доклада за оценка (http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/
executive‑summary_en.pdf)

 ο Уебсайт на ГД „Вътрешен пазар и услуги“

 ο Годишен доклад на ЕСП за 2012 г., глави 1, 5 и 6.

 ο Европейска служба за борба с измамите: Сигнал за опасност при възлагането на обществени поръчки/схеми за 
измама

Нуждаете ли се от повече информация?

Свържете се със служителя в пресслужбата на Сметната палата:
E‑mail: press@eca.europa.eu

Настоящият обзорен преглед беше приет от Европейската сметна палата в Люксем‑
бург на заседанието ѝ от 25 юли 2014 г.

 За Сметната палата

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 председател



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).



Q
J‑06‑14‑039‑BG

‑N

ЕВРОПЕЙСКА
СМЕТНА
ПАЛАТА


	СЪДЪРЖАНИЕ
	ЧАСТ I
	КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
	ЧАСТ II — ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕС: ОБЗОРЕН ПРЕГЛЕД НА РИСКОВЕТЕ ПРЕД ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕС
	СЪДЪРЖАНИЕ
	ВЪВЕДЕНИЕ
	КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ФИНАНСИТЕ НА ЕС И ПО КАКЪВ НАЧИН СЕ УПРАВЛЯВАТ?
	БЮДЖЕТ НА ЕС
	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ОТГОВОР НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА И КРИЗАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
	СЛОЖНАТА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА НА ЕС


	КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ПРЕД ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ?
	КАКВИ СА ПРОБЛЕМИТЕ И ЗАЩО ВЪЗНИКВАТ?
	ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И РЕДОВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ НА ЕС: ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА
	ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ: ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ СЪС СРЕДСТВАТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС
	НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ

	КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО?
	ФОКУС ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
	ФОКУС ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ
	ФОКУС ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
	МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ И ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
	МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД

	�ПРИЛОЖЕНИЕ I — РИСКОВЕ, КОИТО Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОЯВЯТ ПРИ ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС
	ЧАСТ III — ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕС: ОБЗОРЕН ПРЕГЛЕД НА РИСКОВЕТЕ ПРЕД ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕС: ИНДИВИДУАЛНИ СПРАВОЧНИ ДОКУМЕНТИ
	СЪДЪРЖАНИЕ
	ПРИХОДИ
	КОНТЕКСТ
	КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
	КОРЕКТНО И ИЗЦЯЛО ЛИ СА ПОЛУЧЕНИ ПРИХОДИТЕ ЗА 2012 Г. И ДОБРО ЛИ Е БИЛО ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ?

	ВИСОКОРИСКОВИ ФАКТОРИ
	ПЕРСПЕКТИВИ
	ПОЛЕЗНА БИБЛИОГРАФИЯ/ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА ЕСП
	НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

	МФР 1 — ИНТЕЛИГЕНТЕН И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ
	КОНТЕКСТ
	КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
	СПОРЕД ПРАВИЛАТА ЛИ Е ИЗПОЛЗВАН БЮДЖЕТЪТ ЗА 2012 Г.? (ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И РЕДОВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ)
	ДОБРЕ ЛИ СА УПРАВЛЯВАНИ РАЗХОДИТЕ И ОКАЗВАТ ЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ? (ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ)

	ВИСОКОРИСКОВИ ФАКТОРИ
	ПЕРСПЕКТИВИ
	ПОЛЕЗНА БИБЛИОГРАФИЯ/ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА ЕСП
	НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

	МФР 2 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
	КОНТЕКСТ
	КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
	СПОРЕД ПРАВИЛАТА ЛИ Е ИЗПОЛЗВАН БЮДЖЕТЪТ ЗА 2012 Г.? (ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И РЕДОВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ)
	ДОБРЕ ЛИ СА УПРАВЛЯВАНИ РАЗХОДИТЕ И ОКАЗВАТ ЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ? (ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ)

	ВИСОКОРИСКОВИ ФАКТОРИ
	ПЕРСПЕКТИВИ
	ПОЛЕЗНА БИБЛИОГРАФИЯ/ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА ЕСП
	НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

	МФР 3 — СИГУРНОСТ И ГРАЖДАНСТВО
	КОНТЕКСТ
	КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
	СПОРЕД ПРАВИЛАТА ЛИ Е ИЗПОЛЗВАН БЮДЖЕТЪТ? (ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И РЕДОВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ)
	ДОБРЕ ЛИ СА УПРАВЛЯВАНИ РАЗХОДИТЕ И ОКАЗВАТ ЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ? (ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ)

	ПРОБЛЕМИ С РИСКА
	ПЕРСПЕКТИВИ
	ПОЛЕЗНА БИБЛИОГРАФИЯ/ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА ЕСП
	НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

	МФР 4 — ГЛОБАЛНА ЕВРОПА
	КОНТЕКСТ
	КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
	СПОРЕД ПРАВИЛАТА ЛИ Е ИЗПОЛЗВАН БЮДЖЕТЪТ ЗА 2012 Г.? (ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И РЕДОВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ)
	ДОБРЕ ЛИ СА УПРАВЛЯВАНИ РАЗХОДИТЕ И ОКАЗВАТ ЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ? (ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ)

	ВИСОКОРИСКОВИ ФАКТОРИ
	СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ОБЛАСТИ

	ПЕРСПЕКТИВИ
	КОМИСИЯТА

	ПОЛЕЗНА БИБЛИОГРАФИЯ/ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА ЕСП
	НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

	МФР 5 — АДМИНИСТРАЦИЯ
	КОНТЕКСТ
	КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
	СПОРЕД ПРАВИЛАТА ЛИ Е ИЗПОЛЗВАН БЮДЖЕТЪТ ЗА 2012 Г.? (ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И РЕДОВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ)
	ДОБРЕ ЛИ СА УПРАВЛЯВАНИ РАЗХОДИТЕ И ОКАЗВАТ ЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ? (ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ)

	ПРОБЛЕМИ С ВИСОК РИСК
	ПОЛЕЗНА БИБЛИОГРАФИЯ/ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА ЕСП
	НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

	ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
	КОНТЕКСТ
	КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
	КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?/ КАКВО Е ПРЕПОРЪЧАЛА СМЕТНАТА ПАЛАТА В МИНАЛОТО?
	ПОЛЕЗНА БИБЛИОГРАФИЯ/ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА ЕСП
	НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?


