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Списък на акронимите 
В списъка на акронимите са включени съвместните предприятия и другите органи 
на ЕС, разгледани в настоящия доклад. 

Акроним Пълно наименование 

БП Съвместно предприятие „Биотехнологични 
производства“  

ГД „Научни 
изследвания и 
иновации“ 

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“  

ГКВ Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ 

Евратом Европейска общност за атомна енергия 

ИА Изпълнителна агенция 

ИИЛ Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни 
лекарства“ 

КНЕ Командировани национални експерти  

МСЕ Механизъм за свързване на Европа 

МФР Многогодишна финансова рамка 

НФО Национален финансиращ орган 

ОСО Обща служба за одит на ГД „Научни изследвания и 
иновации“ на Комисията 

СП Съвместно предприятие 

СФО  Сертификат за финансовите отчети   

„Хоризонт 2020“ Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и 
иновации за периода 2014—2020 г. („Хоризонт 2020“) 
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„Чисто небе“ Съвместно предприятие „Чисто небе“ 

7РП Седма рамкова програма за научни изследвания и 
технологично развитие (2007—2013 г.) 

ARTEMIS 
Съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на 
съвместната технологична инициатива за вградени 
компютърни системи  

EASA Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз 

ECSEL Съвместно предприятие „Електронни компоненти и 
системи за водещи позиции на Европа“ 

EIT Европейски институт за иновации и технологии  

ENIAC Европейски консултативен съвет по наноелектроника 

EUROHPC Съвместно предприятие за европейски 
високопроизводителни изчислителни технологии 

ЕVМ Управление на постигнатата стойност 

F4E Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ 

ITER Международен термоядрен експериментален реактор 

P2P Партньорство в рамките на публичния сектор  

PMO Служба за управление и плащане по индивидуални права 

S2R Съвместно предприятие Shift2Rail (европейска 
инициатива в областта на железопътния транспорт) 

SESAR Съвместно предприятие за изследване на управлението 
на въздушното движение в единното европейско небе 

TEN-T Програма за трансевропейска транспортна мрежа 
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Кратко изложение 
I Сметната палата изразява одитно становище без резерви относно отчетите на 
всички съвместни предприятия (СП) за годината, приключила на 
31 декември 2018 г. Както през предишни години обаче одитното становище на 
ЕСП относно годишните отчети на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за 
енергия“ (F4E) е придружено от параграф за обръщане на внимание с цел да се 
привлече вниманието към риска от допълнителни увеличения на разходите и 
забавяния на изпълнението на проекта ITER.  

II Сметната палата изразява одитно становище без резерви относно 
законосъобразността и редовността на плащанията и приходите, свързани с 
годишните отчети на всички съвместни предприятия за 2018 г.  

III Като цяло извършеният от Сметната палата одит на годишните отчети на 
съвместните предприятия, както и на свързаните с тези отчети операции, 
потвърждава положителните резултати, докладвани през предишни години. 

IV Вноските на членовете по отношение на дейностите по 7РП и TEN-T, 
изпълнени от пет съвместни предприятия (SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL), 
възлизат на около 89 % от целите, определени в учредителните им регламенти, в 
края на 2018 г., през заключителния етап на програмата. Напредъкът по 
програмата и свързаната с това вноска на седемте съвместни предприятия, 
изпълняващи дейности по „Хоризонт 2020“ (SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL, 
БП и S2R) също изостават от целите. В края на 2018 г., т.е. по средата на 
програмния период, съвместните предприятия са изпълнили средно само 39 % от 
своите дейности по „Хоризонт 2020“ и свързаните с тях допълнителни дейности. 
Ако последните бъдат изключени, процентът на изпълнение е само 31 %. По 
подобен начин съвместните предприятия са постигнали средно само 25 % от 
целевите нива за вноските за оперативни дейности в сравнение със 75 % за 
допълнителните им дейности. 
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КАКВО ОДИТИРА ЕСП 

Правна структура и създаване 

01 Съвместните предприятия (СП) са форма на публично-частно партньорство с 
юридическа правосубектност, които имат за цел да доближат до пазара 
резултатите от проектите в стратегически области на научните изследвания и 
иновациите и да подобрят връзката между научните изследвания и обществения 
растеж.  

02 Те са създадени съгласно член 187 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз или (в случая на Съвместното предприятие „Термоядрен 
синтез за енергия“ (F4E)) съгласно членове 45—51 от Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна енергия (Евратом).  

03 Съвместните предприятия се състоят от членове от публичния сектор, 
обикновено Европейския съюз (представляван от Комисията), участващите 
държави членки, международни организации и членове от частния сектор, които 
са представители на промишлеността, а в някои случаи и на научно-
изследователската област. Съвместните предприятия, с изключение на F4E, 
приемат свои собствени програми за научни изследвания и предоставят 
финансиране, най-вече чрез открити покани за представяне на предложения. 

СП функционират по линия на „Хоризонт 2020“ и Евратом 

Понастоящем осем съвместни предприятия изпълняват специфични 
действия по линия на „Хоризонт 2020“ 

04 Първата група от седем съвместни предприятия изпълнява специфични 
действия по „Хоризонт 2020“:  

o „Чисто небе“;  

o Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното 
движение в единното европейско небе (SESAR); 

o Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ); 

o Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ (ИИЛ); 
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o Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи 
позиции на Европа“ (ECSEL), създадено през 2014 г. чрез сливане на две 
съвместни предприятия: Европейски консултативен съвет по 
наноелектроника (ENIAC) и Съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение 
на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи; 

o „Биотехнологични производства“, и 

o Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R).  

05 Освен това през ноември 2018 г. Съветът създаде осмото съвместно 
предприятие в областта на научните изследвания в цифровата сфера: 
Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни 
технологии (EuroHPC). Този орган е създаден чрез съвместна инициатива между 
ЕС и други европейски държави за разработване на глобална суперкомпютърна 
екосистема в Европа. Сметната палата ще извърши одит на това съвместно 
предприятие за първи път през 2020 г.  

06 Понастоящем се планира тези съвместни предприятия да функционират до 
2024 г. с изключение на EuroHPC, което ще развива дейността си до края на 
2026 г. 

07 Във фигура 1 е представен общ преглед на датите на учредяване и на 
планираната продължителност на операциите на посочените съвместни 
предприятия по „Хоризонт 2020“. 

 



 9 

 

Фигура 1 — Съвместни предприятия по „Хоризонт 2020“ : дати на учредяване и планирана продължителност на 
операциите 

 
Източник: Европейска комисия, въз основа на регламентите на Съвета за създаване на съвместните предприятия, адаптирано от ЕСП. 
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Едно съвместно предприятие е създадено за проекта ITER 

08 През 2007 г. в съответствие с Договора за Евратом ЕС създаде Съвместното 
предприятие „Горивни клетки и водород“ (F4E) за период от 35 години. То 
отговаря за приноса на Европа за Международния термоядрен експериментален 
реактор (ITER) — глобално научно партньорство, което цели да демонстрира, че 
термоядреният синтез може да осигури жизнеспособен и устойчив източник на 
енергия1. Учредители на F4E са Евратом, представляван от Комисията, 
държавите — членки на Евратом, и Швейцария.  

09 Всички съвместни предприятия по „Хоризонт 2020“ се намират в Брюксел с 
изключение на EuroHPC, което е разположено в Люксембург. Съвместното 
предприятие F4E се намира в Барселона (Испания), а основните съоръжения за 
термоядрен синтез предстои да бъдат построени в Кадараш, Франция (вж. 
фигура 2). 

  

                                                      
1 Проектът ITER стартира през 2005 г. с цел изграждане и експлоатация на 

експериментално съоръжение, което да демонстрира по научен път 
жизнеспособността на термоядрения синтез като бъдещ устойчив източник на 
енергия. Проектът включва седем световни партньори: ЕС, представляван от 
Европейската общност за атомна енергия (Евратом), Съединените щати, Русия, 
Япония, Китай, Южна Корея и Индия. 
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Фигура 2 — Местоположение на съвместните предприятия в 

Европейския съюз 

 
Източник: ЕСП. 

Механизми за управление 

10 Повечето съвместни предприятия следват двустранен модел: Комисията и 
промишленият сектор (а в някои случаи и научно‐изследователската област) са 
представени в управителен съвет и допринасят за дейностите на съвместното 
предприятие (SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, БП и S2R). Някои съвместни 
предприятия имат тристранен модел: държавите членки, Комисията и 
представителите на промишлеността участват в управителния съвет и допринасят 
за дейностите на съвместното предприятие (ECSEL и EuroHPC). 
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Финансиране и ресурси на съвместните предприятия за 
2018 г. 

11 По отношение на съвместните предприятия, изпълняващи проекти по 7РП и 
„Хоризонт 2020“, както ЕС, така и партньорите от промишления и 
научноизследователския сектор допринасят за финансирането на 
научноизследователските и иновационни дейности на съвместните предприятия:  

o Комисията предоставя парични средства по 7РП и програма „Хоризонт 2020“ 
за съфинансиране на проекти на съвместните предприятия в областта на 
научните изследвания и иновациите. Две съвместни предприятия (SESAR и 
S2R) получават финансиране и по програмата за Трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T);  

o Партньорите от промишления и научноизследователския сектор предоставят 
непарични вноски за изпълнение на проектите на съвместните предприятия 
в областта на научните изследвания и иновациите; и  

o Както Комисията, така и частните партньори предоставят равни парични 
вноски за финансиране на административните разходи на съвместните 
предприятия. 

12 По отношение на дейностите по 7РП непаричните вноски, предоставяни от 
партньорите от промишления и научноизследователския сектор, трябва да са 
равни по размер на паричните вноски от ЕС. Що се отнася обаче до дейностите на 
съвместните предприятия по „Хоризонт 2020“, в съответните им учредителни 
регламенти е определен размерът както на паричните вноски на ЕС, така и на 
непаричните вноски на партньорите от частния сектор за проектите в областта на 
научните изследвания и иновациите по „Хоризонт 2020“. 

13 Въвфигура 3 е представена приблизителна разбивка на вноските както по 
7РП, така и по „Хоризонт 2020“. 
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Фигура 3 — Вноски на членовете за срока на функциониране на съвместните предприятия (в млн. евро) 

 
Източник: ЕСП. 
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14 Има два вида вноски на членовете от промишления сектор: за всички 
съвместни предприятия членовете от частния сектор предоставят сума с 
минимален размер за общите разходи за проектите в областта на научните 
изследвания и иновациите. Тази вноска се определя като разликата между 
общите разходи за даден проект и съфинансирането от ЕС. В случая на четири 
съвместни предприятия („Чисто небе“, ГКВ, БП и S2R) членовете от частния сектор 
следва да предоставят също така непарични вноски с минимален размер, които 
представляват „допълнителни дейности“ извън работните програми на 
съвместните предприятия, но в обхвата на техните цели.  

15 Съвместните предприятия (с изключение на F4E) управляват около 10 % или 
7,2 млрд. евро от общия бюджет на „Хоризонт 2020“, както е показано на 
фигура 4. Финансирането от ЕС спомага за привличането на други средства в 
размер на около 17 млрд. евро за проекти в областта на научните изследвания и 
иновациите по частите от „Хоризонт 2020“, делегирани на съвместните 
предприятия. За 2018 г. общият бюджет за плащания на седемте съвместни 
предприятия, изпълняващи дейности по програмата за научни изследвания, 
възлиза на 1,2 млрд. евро (2017 г.: 1,2 млрд. евро). В края на 2018 г. в тях са били 
ангажирани 227 служители (2017 г.: 227), в това число длъжностни лица, срочно и 
договорно наети служители и командировани национални експерти. 

Фигура 4 — Разпределение на бюджета на „Хоризонт 2020“ по 
органи на изпълнение 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Европейската комисия. 

ИА & СП: 65 %КОМИСИЯ: 
25 %

ЕИБ: 4 %

EIT: 4 %

P2P: 2 %

СП: 10 % 

ИА: 55 % 
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16 Съвместното предприятие F4E се финансира основно от Евратом и 
държавите — членки на Евратом. Общият размер на средствата от Евратом, 
предназначени за F4E, са ограничени до сумата от 6,6 млрд. евро до края на 
2020 г. През 2018 г. годишният бюджет за плащания на F4E е бил 794,8 млн. евро 
(2017 г. —  847,6 млн. евро). В края на 2018 г. във F4E работят 442 служители (през 
2017 г. — 449) , в това число длъжностни лица и срочно наети служители. 

Процедура по освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета 

17 На фигура 5 е представен графикът на годишната процедура по 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. 

Фигура 5 — Годишна процедура по освобождаване от отговорност 

 
Източник: ЕСП. 

  

До 1 юли от 
годината „n+1“

Съвместните 
предприятия 

приемат своите 
окончателни 

отчети

Между декември на 
годината „n+1“ и януари 

на годината „n+2“
Изслушвания на директорите на 
съвместните предприятия на ЕС 

пред Комисията по бюджетен 
контрол на ЕП (CONT) и 

Бюджетния комитет на Съвета

До края на март на 
годината „n+2“

Приемане на 
докладите на ЕП в 

пленарна зала — ЕП 
решава дали да ги 

одобри или да отложи 
освобождаването от 

отговорност

ЕСП изпраща своя Годишен 
доклад за съвместните 

предприятия на Европейския 
парламент и на Съвета, в т.ч. 

Декларацията за 
достоверност

До 15 ноември на 
годината „n+1“ 

Съветът приема препоръки 
относно освобождаването 

от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета 

на съвместните 
предприятия и изпраща 

препоръките на 
Европейския парламент

До средата на 
февруари от годината 

„n+2“  

До 1 март на 
годината „n+1“ 

Съвместните 
предприятия 

изпращат своите 
предварителни 
отчети на ЕСП

ЕСП приема 
предварителни 
констатации и 

оценки за 
съвместните 
предприятия

До 1 юни на 
годината „n+1“ 
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Нашият одит 

Мандатът на ЕСП  

18 Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата извърши одит на отчетите на осем 
съвместни предприятия за финансовата година, приключила на 31 декември 
2018 година. Одиторите направиха също така проверка на законосъобразността и 
редовността на операциите, свързани с тези отчети.  

Ползване на работата на други лица 

19 По отношение на одита във връзка с надеждността на отчетите на 
съвместните предприятия становището на Сметната палата се основава на 
окончателните одитни доклади на независимия външен одитор, нает от 
съответното съвместно предприятие. За всяко съвместно предприятие одиторите 
на ЕСП провериха качеството на одитната дейност за повечето податливи на риск 
области. 

20 По отношение на одита на съответствието на плащанията ЕСП взе предвид 
работата, извършена от други одитори. За тази цел Сметната палата оцени и 
тества системата за вътрешен контрол на съвместните предприятия, разгледа и 
извърши повторно последващата одитна дейност на Общата служба за одит на 
Комисията (ОСО) и на наетите от нея външни одитори, както и анализира одитите 
на ОСО, свързани със съвместните предприятия. 

Оценка на ЕСП относно риска 

21 В годишните одити на отчетите на съвместните предприятия за 2018 г. и на 
свързаните с тези отчети операции се взема под внимание извършената от 
Сметната палата оценка на риска, която е представена накратко по-долу. 

o Отчетите на съвместните предприятия се изготвят въз основа на 
счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. 
Тези правила се основават на международно признатите счетоводни 
стандарти за публичния сектор. Предвид малкият брой на съществените 
грешки, констатирани в миналото, Сметната палата счете, че рискът за 
надеждността на отчетите е нисък. Поради важна промяна в счетоводната 
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политика през 2018 г. обаче, рискът за Съвместното предприятие F4E беше 
определен като среден. 

o Заплатите се администрират от Службата за управление и плащане по 
индивидуални права на Комисията (PMO), която Сметната палата одитира в 
рамките на своята специфична оценка на административните разходи на ЕС. 
В последните години не са открити съществени грешки, свързани с такива 
плащания. 

o Що се отнася до процедурите за наемане на работа, рискът за 
законосъобразността и редовността като цяло е нисък, но той е среден при 
съвместните предприятия с голямо текучество на персонал. 

o По отношение на плащанията на безвъзмездна финансова помощ рискът 
беше оценен като цяло на средно ниво, тъй като по „Хоризонт 2020“ 
сертификатите за финансовите отчети (СФО) се изискват от бенефициента 
само в края на проекта в случаите, когато вноските от ЕС надхвърлят 
325 000 евро, и бенефициентите не са задължени да предоставят подробна 
документация или данни за междинните плащания по „Хоризонт 2020“ 
(принцип на доверие). 

o Що се отнася до плащанията по договори и процедури за възлагане на 
обществени поръчки, предвид ограничения брой на провежданите такива 
процедури, рискът беше оценен като нисък. Той обаче е на средно ниво за 
Съвместното предприятие F4E, което управлява сложни процедури за 
възлагане на обществени поръчки с висока стойност. 
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Общи резултати от годишните отчети 
на съвместните предприятия за 
финансовата 2018 година 

Становища без резерви ... 

... относно отчетите за всички съвместни предприятия, но с параграф 
за обръщане на внимание за Съвместното предприятие F4E във 
връзка с вноската на ЕС за проекта ITER 

22 Сметната палата изрази одитни становища без резерви относно отчетите на 
всички съвместни предприятия. Тя счита, че тези отчети дават вярна представа 
във всички съществени аспекти за финансовото състояние на съвместните 
предприятия към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от тяхната дейност и 
за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в 
съответствие с разпоредбите на приложимите финансови регламенти и 
счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. 

23 Както през предходни години, одитното становище на Сметната палата 
относно годишните отчети на Съвместното предприятие F4E за 2018 г. е 
придружено от параграф за обръщане на внимание2. 

o През ноември 2016 г. Съветът на ITER3 е одобрил нов базов сценарий на 
проекта ITER въз основа на очакваното начало на оперативната фаза през 
2025 г. (т.е. след като първо е постигнат етапът „Първа плазма“ ) и 
приключването на фазата на строителство през 2035 г. Този нов срок е 
представен като най-ранния възможен и реалистичен от техническа гледна 
точка. В предишния сценарий от 2010 г. се предвиждаше фазата на 
строителство да е завършена през 2020 г.  

                                                      
2 Параграфът за обръщане на внимание привлича вниманието към въпрос, който не 

представлява съществена неточност в отчетите, но е изключително важен за 
разбирането на тези отчети. 

3 „Първа плазма“ е етапът от изграждането на инсталацията за термоядрен синтез, 
който ще даде възможност да бъдат тествани основните компоненти на инсталацията; 
това е и началото на оперативната фаза. 
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o Съвместното предприятие F4E е преизчислило своята вноска за строителната 
фаза на проекта на 12 млрд. евро (по стойности от 2008 г.), което 
представлява увеличение спрямо одобрената през 2010 г. от Съвета на ЕС 
сума от 6,6 млрд. евро (по стойности от 2008 г.). Тази прогноза не включва 
резерв за непредвидени случаи, въпреки че Комисията е предложила марж 
за непредвидени обстоятелства до 24 месеца по отношение на графика и 
10—20 % по отношение на бюджета. 

o На 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за 
решението си да напусне ЕС и Евратом. Това може да окаже значителен 
ефект върху дейностите на Съвместното предприятие F4E и на проекта ITER 
за периода след 2020 г. 

24 Въпреки предприетите положителни стъпки от страна на Съвместното 
предприятие F4E за подобряване на управлението и контрола на неговото участие 
в етапа на изграждане на проекта, рискът от допълнителни увеличения на 
разходите и забавяне на изпълнението на проекта се увеличава в сравнение с 
настоящия базов сценарий.  

... относно приходите, свързани с отчетите на всички съвместни 
предприятия 

25 За всички съвместни предприятия Сметната палата изразява одитно 
становище без резерви относно законосъобразността и редовността на 
приходите, свързани с годишните отчети за годината, приключила на 
31 декември 2018 г. Тя счита, че операциите са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти.  

...относно плащанията, свързани с отчетите на всички съвместни 
предприятия 

26 За всички съвместни предприятия Сметната палата изразява одитно 
становище без резерви относно законосъобразността и редовността на 
плащанията, свързани с годишните отчети за годината, приключила на 
31 декември 2018 г. Тя счита, че операциите са законосъобразни и редовни във 
всички съществени аспекти.  

27 За първи път Сметната палата изразява и одитно становище без резерви 
относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с 
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годишните отчети на ECSEL за 2018 г. Тъй като делът на плащанията по 7РП (за 
които съвместното предприетие ECSEL не е могло да изчисли единен процент 
грешки) е бил на ниско равнище (около 20 % от плащанията), одиторите са 
разполагали с достатъчна увереност, че процентът грешки за всички плащания на 
ECSEL през 2018 г. са под прага на същественост от 2 % (вж. също точка 38). 

28 Във фигура 6 е представен преглед на становищата на ЕСП за осемте 
съвместни предприятия по отношение на надеждността на отчетите и 
законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (приходи и 
плащания) от 2016 г. до 2018 г. 

Фигура 6 — Становища относно съвместните предприятия от 2016 г. 
до 2018 г. 

 
Източник: ЕСП. 

Сметната палата констатира и области, в които е възможно 
подобрение 

29 Сметната палата изразява също така редица констатации и оценки, като 
откроява важни въпроси и области, в които е възможно подобрение, основно по 
въпроси, свързани с бюджетното и финансовото управление, непаричните вноски 
на членовете, вътрешния контрол върху плащанията и процедурите за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ.  

2016 г. 2017 г. 2018 г.

8 Становища на СП
Плащания
Приходи
Отчети

Становища
Становище без резерви
Становище с резерви
Отрицателно становище
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Бюджетно и финансово управление  

30 Одиторите констатираха трайни недостатъци при планирането на бюджета 
по отношение на бюджетните кредити за плащания. По-специално трябва да се 
има предвид следното:  

o Съвместното предприятие F4E е трябвало да увеличи размера на 
бюджетните кредити за плащания за 2018 г. с около 160 млн. евро, или 25 % 
от планираните за целта средства в първоначалния бюджет, за да може да 
покрие реалните си нужди за плащания през 2018 г.; и 

o В случая на SESAR и ECSEL процентът на изпълнение на бюджетните кредити 
за плащания през 2018 г. е значително по-нисък от очакваното. Това се 
дължи на забавяния в изпълнението на проектите и на факта, че неусвоените 
бюджетни кредити за плащания, пренесени от предходни години, не са били 
взети предвид изцяло при планирането на необходимия бюджет за 2018 г.  

Етап на изпълнение на дейностите на съвместните предприятия по 
7РП и вноски на членовете  

31 През 2018 г. изпълнението на дейностите на пет съвместни предприятия по 
7РП и TEN-T (SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL) е в заключителната си фаза. 
Към края на 2018 г. вноските на членовете за такива дейности представляват 
около 89 % от целевите нива за вноските, определени в учредителните 
регламенти на съвместните предприятия (вж. таблица 1). 
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Таблица 1 — Вноски на членовете за програмите 7РП и TEN-Т (в млн. евро) 

 
Източник: Данни, предоставени от съвместните предприятия 

  

ЕС Други 
членове

Общо СП по 7РП ЕС Други 
членове

Общо

Пр
оц

ен
т н

а 
из

пъ
лн

ен
ие

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87 %
800,0 600,0 1 400,0 „Чисто небе 1“ 800,0 608,5 1 408,5 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 ИИЛ 1 916,0 735,8 1 651,8 83 %
470,0 470,0 940,0 ГКВ 1 421,3 442,5 863,8 92 %

655,5 1 784,4 2 439,9 ECSEL (за 
ARTEMIS/ENIAC)

655,5 1 495,4 2 150,9 88 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Общо 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89 %

Вноски на членовете
(определени в учредителния 

регламент на Съвместното 
предприятие)

Вноски на членовете
(към 31.12.2018 г.)
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Етап на изпълнение на дейностите на съвместните предприятия по 
„Хоризонт 2020“ и вноски на членовете 

32 Вноските на членовете изостават от целите, определени за седемте 
съвместни предприятия (SESAR, „Чисто небе“, ИИЛ, ГКВ, ECSEL, БП и S2R), които 
изпълняват дейности по програмата „Хоризонт 2020“. През 2018 г., петата година 
от програмния период, са изпълнени само 39 % от техните дейности по „Хоризонт 
2020“ и свързаните с тях допълнителни дейности. Ако последните бъдат 
изключени, процентът на изпълнение е само 31 % (вж. таблица 2). 

33 До края на 2018 г. Комисията е предоставила парична вноска в размер на 
2,5 млрд. евро (35 % от общата договорена вноска от 7,2 млрд. евро), а 
партньорите от промишления и научноизследователския сектор са допринесли с 
4 млрд. евро (41 % от общата договорена вноска от 9,8 млрд. евро). Посочената 
сума от 4 млрд. евро включва:  

o 1,7 млрд. евро под формата на непарични вноски за собствените оперативни 
дейности на съвместните предприятия по „Хоризонт 2020“ (от които около 
0,6 млрд. евро са сертифицирани в края на 2018 г.); и  

o 2,3 млрд. евро под формата на непарични вноски за допълнителни дейности 
извън работните програми на съвместните предприятия, но в обхвата на 
техните цели. 
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Таблица 2 — Вноски на членовете в рамките на програма „Хоризонт 2020“ (в млн. евро) 

 
Източник: Данни, предоставени от съвместните предприятия 

ЕС

НВОД на 
други 

членове 
(1)

НВОД на 
други 

членове (2)
Общо

НВДД на 
други членове 

(2)
ЕС

Валидир
ани 

НВОД

Докладван
и 

невалидира
ни НВОД

НВОД Общо

Пр
оц

ен
т н

а 
из

пъ
лн

ен
ие

 с
 

НВ
О

Д
Пр

оц
ен

т н
а 

из
пъ

лн
ен

ие
 б

ез
 

НВ
О

Д

585,0 1 000,0
Не е 

приложимо 1 585,0 SESAR 2020 216,9 128,6 120,2
Не е 

приложимо 465,7 29 % 29 %

1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9 „Чисто небе 2“ 816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52 % 42 %
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975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 БП 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28 % 17 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47 % 34 %

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 Общо 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39 % 31 %

Вноски на членовете
(определени в учредителния регламент на 

Съвместното предприятие)

Вноски на членовете
(към 31.12.2018 г.)
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34 В случая на четири съвместни предприятия („Чисто небе“, ГКВ, БП и S2R) в 
учредителните регламенти се предвижда възможност за непарични вноски от 
членовете от частния сектор, предназначени за допълнителни дейности, които не 
са включени в работната програма на съответното съвместно предприятие. Както 
е показано на таблица 2, до края на 2018 г. по-голямата част от вноските на 
членовете от промишления сектор е включена в декларираните разходи за тези 
дейности. 

35 Процентът на изпълнение на непаричните вноски за оперативни дейности е 
25 %, докато този за непарични вноски за допълнителни дейности е близо 75 %. 
Тъй като не съществува задължение за оповестяване на съответните „непарични 
вноски за допълнителни дейности“ в годишните отчети, те не са включени в 
обхвата на одита на Сметната палата.  

36 Одиторите отбелязват, че учредителният регламент за Съвместното 
предприятие БП е изменен през 2018 г., с което се дава възможност на членовете 
от промишления сектор да отчитат техните парични вноски на ниво проекти. 
Въпреки това Сметната палата счита, че все още съществува голям риск тези 
членове да не постигнат изисквания минимален размер на оперативните парични 
вноски в размер на 182,5 млрд. евро преди края на програмата за 
биотехнологични производства. В тази връзка Комисията е решила в края на 
2018 г. да намали бюджета на това съвместно предприятие за 2020 г., който е в 
размер на 205 млн. евро, със сумата от 140 млн. евро. 

Вътрешен контрол на плащанията  

37 Съвместните предприятия са въвели процедури за предварителен контрол 
въз основа на финансови и оперативни документни проверки. За междинните и 
окончателните плащания по 7РП последващите одити при бенефициентите се 
извършват от наети от съвместните предприятия независими външни одиторски 
дружества, а за последващите одити при бенефициентите на заявките за 
плащания по програма „Хоризонт 2020“ отговаря Общата служба за одит на 
Комисията.  

38 За плащанията на безвъзмездна финансова помощ по 7РП в края на 2018 г. 
съвместните предприятия (с изключение на ECSEL) са докладвали процент 
остатъчни грешки под прага на същественост от 2 % въз основа на резултатите от 
последващите одити. Този резултат се потвърждава от извършените от Сметната 
палата съществени проверки на окончателните плащания на безвъзмездна 
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финансова помощ. Що се отнася до ECSEL, значителните различия между 
методологиите и процедурите, които се използват от националните финансиращи 
органи, не позволяват на съвместното предприятие да изчислява единен процент 
остатъчни грешки за плащанията по 7РП. За тези плащания Сметната палата 
приложи процента остатъчни грешки, определен от ГД „Научни изследвания и 
иновации“ за цялата 7РП, който в края на 2018 г. е 3,36 %. В резултат на това, като 
се има предвид ниският процент на плащанията по 7РП през 2018 г., процентът 
остатъчни грешки за общите оперативни плащания на ECSEL, направени през 
посочената година, се счита, че е под прага на същественост. 

39 За плащанията на безвъзмездна финансова помощ по „Хоризонт 2020“ в 
края на 2018 г. всички съвместни предприятия, изпълняващи проекти по 
програмата, са докладвали процент остатъчни грешки под прага на същественост 
от 2 % въз основа на резултатите от последващите одити в края на 2018 г. 
Резултатите от тези оценки бяха потвърдени при прегледа на Сметната палата на 
одитната дейност на ОСО на Комисията и на външните одиторски дружества, 
както и от повторното извършване на избрани проверки при бенефициентите. 

40  Прегледът на Сметната палата обаче показа и някои констатации, подобни 
на докладваните в глава 5 от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г.4 Одиторите 
разгледаха последващите одити, извършени от ОСО на Комисията, както и от 
наетите от нея външни одитори, въз основа на извадка от плащания на 
безвъзмездна финансова помощ от страна на всички органи на ЕС, изпълняващи 
дейности по „Хоризонт 2020“. В някои от разгледаните досиета Сметната палата 
откри непоследователни подходи за съставяне на извадка и слабости в 
документацията и докладването на одитните констатации, както и в качеството на 
одитните процедури. Тя също така откри методологически слабости, свързани с 
изчисляването на процента грешки: въпреки че последващите одити рядко 
постигат целта си за максимално обхващане на приетите разходи, процентът 
грешки се изчислява систематично въз основа на всички приети разходи, а не на 
действително одитираната сума. Това води до занижаване на процента грешки в 
сравнение с процента грешки, изчислен от ЕСП въз основа на нейната 
методология. 

                                                      
4 Вж. глава 5 от Годишния доклад на ЕСП — Конкурентоспособност за растеж и работни 

места, модул 2.  
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Управление на проекти и на безвъзмездната финансова помощ 

41 През 2018 г. Съвместното предприятие S2R стартира за първи път пилотна 
схема за финансиране с еднократни суми, ограничена до неговите членове. По 
време на процеса на оценяване финансовите експерти са установили някои 
съществени несъответствия между финансовите предложения и историческата 
финансова информация на бенефициентите.  

42 По отношение на Съвместното предприятие БП, поради начина на 
формулиране на неговата покана за представяне на предложения от 2018 г. и 
управлението на системата за точково класиране на предложенията, една от 
двете водещи теми на поканата не е била финансирана, въпреки че и по двете от 
тях са получени допустими предложения с висока оценка. Що се отнася до 
Съвместното предприятие SESAR, слабостите при изготвянето на неговата покана 
за представяне на предложения от 2018 г. за финансиране по Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ) са довели до припокриване и несъответствия между 
критериите за отпускане на средства, което излага на риск цялостната 
ефективност на процеса на оценка на безвъзмездната финансова помощ. 

43 На последно място, от няколко години ЕСП и външни експерти препоръчват 
Съвместното предприятие F4E да въведе система за управление на постигнатата 
стойност (EVM)5 за измерване на изпълнението въз основа на техническия 
напредък по проектите в съчетание с направените за целта разходи. Въпреки че 
през 2018 г. Съвместното предприятие F4E продължава да използва кредитната 
система на ITER за мониторинг на напредъка по своя проект, през април 2019 г. 
управителният съвет е одобрил предложението на своята работна група ad-hoc за 
система за управление на постигнатата стойност. 

                                                      
5 Системата EVM помага на ръководителите на проекти да измерват изпълнението на 

проектите. Това е систематичен процес за мониторинг на проекти, който се използва 
за установяване на отклонения в напредъка въз основа на сравнение между 
извършената и планираната работа. Системата EVM се използва за контрол на 
планирането на разходите и сроковете и за предоставяне на количествени данни за 
вземането на решения за проектите. Базовите параметри на проектите са основен 
компонент на EVM и служат като отправна точка за всички дейности, свързани със 
системата EVM. 
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Проследяване на действията, предприети във връзка с 
предишни одитни констатации и оценки 

44 В повечето случаи съвместните предприятия са предприели корективни 
действия за проследяване на изпълнението на констатации и коментари от 
предходни години, отправени в предишни специфични годишни доклади на 
Сметната палата. На фигура 7 е показано, че от 30 констатации, по които не са 
предприети стъпки до края на 2017 г., корективните действия са осъществени 
през 2018 г.: 20 констатации (67 %) са изпълнени, а други 10 (33 %) са в процес на 
изпълнение в края на 2018 г. За допълнителна информация вж. приложенията 
към глава 3 на пълния доклад. 

Фигура 7 — Проследяване на изпълнението на констатации от 
предходни години 

 
Източник: ЕСП. 

  

Завършени
67 %

Текущи
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Други одити и прегледи, свързани 
със съвместните предприятия 
45 През 2018 г. и 2019 г. ЕСП публикува и редица специални доклади и 
прегледи, които засягат съвместните предприятия. (вж. фигура 8). 
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Фигура 8 — Одитни резултати от други актуални публикации на ЕСП, свързани със съвместните предприятия 

 
Източник: ЕСП. 

Специален доклад на Европейската сметна 
палата № 28/2018: 
По-голямата част от мерките за опростяване, 
въведени в програма „Хоризонт 2020“, са 
улеснили бенефициентите, но все още има 
възможности за подобрение

Програмата „Хоризонт 2020“ предоставя 
финансиране на изследователи, 
научноизследователски институти, университети, 
частни дружества и публични организации —
индивидуални или в консорциуми, които участват в 

съвместни научноизследователски проекти. С 
бюджет от 76,4 млрд. евро за периода 2014—2020 г. 
тя представлява най-голямата в света публична 
програма за научни изследвания и иновации.

В своя одит ЕСП разгледа дали въведените с 
„Хоризонт 2020“ промени са били ефективни по 
отношение на намаляването на административната 
тежест за бенефициентите. ЕСП стигна до 
заключението, че по-голямата част от мерките за 
опростяване са били ефективни, въпреки че не 
всички действия са дали желания резултат и все още 
има възможности за подобряване. Бенефициентите 
се нуждаят от по-лесни за използване насоки и 
инструменти, като Комисията трябва допълнително 
да изпробва целесъобразността и използваемостта 
на новите схеми за финансиране. Стабилността на 
правилата също е важна; бенефициентите могат да 
се адаптират към сложни правила, но честите 
промени на указанията могат да причинят 
объркване и несигурност.

Подробности за заключенията от одита, съответните 
препоръки и отговорите на одитирания обект могат да 
бъдат намерени на уебсайта на ЕСП: eca.europa.eu.

Специален доклад на Европейската 
сметна палата № 11/2019: 
Нормативната уредба на ЕС допринася за 
модернизиране на управлението на 
въздушното движение, но финансирането 
до голяма степен не е било необходимо —
SESAR, фаза на разгръщане

През 2005 г. ЕС стартира програма, известна като 
SESAR, която има за цел да хармонизира и 
модернизира системите и процедурите за 
управление на въздушното движение (УВД) в цяла 
Европа. Тези системи традиционно се разработват на 
национално равнище. ЕС е отделил общо 3,8 млрд. 
евро за SESAR за периода 2005—2020 г., като 
2,5 млрд. евро от тях са предвидени за подкрепа на 
разгръщането на такива системи и процедури.

В настоящия одит ЕСП прави оценка на 
интервенцията на ЕС при фазата на разгръщане на 
SESAR, технологичният стълб на инициативата за 
Единно европейско небе (ЕЕН). Сметната палата 
стигна до заключението, че регулаторната намеса от 
страна на ЕС под формата на общи проекти има 
добавена стойност. Беше установено обаче и че 
финансирането от ЕС в подкрепа на модернизацията 
на УВД до голяма степен не е било необходимо, 
както и че управлението на финансирането е 
засегнато от някои недостатъци. Сметната палата 
отправи също така редица препоръки към 
Европейската комисия с цел подобряване на 
подкрепата за модернизацията на УВД.

Подробности за заключенията от одита, съответните 
препоръки и отговорите на одитирания обект могат да 
бъдат намерени на уебсайта на ЕСП: eca.europa.eu.

Обзорен доклад, 2018 г. 
„Изграждане на успешен транспортен 
сектор на ЕС — какви са 
предизвикателствата?“

В обзорния доклад се описват и анализират действията на 
ЕС в областта на транспорта. Сметната палата се 
съсредоточава върху финансираните от бюджета на ЕС 
инвестиции в инфраструктура и представя хоризонтални 
теми, установени при неотдавнашните одити на петте 
основни вида транспорт: автомобилен, железопътен, 
въздушен, вътрешен воден и морски. 

Одиторите посочват, че ЕС е постигнал успех при 
развитието на инфраструктурата и отварянето на 
вътрешния транспортен пазар, но също така 
предупреждават, че е необходимо да се преодолеят шест 
основни предизвикателства за постигане на подобрена 
мобилност в ЕС. Между тези предизвикателства са 
съгласуването на целите и приоритетите с наличните 
ресурси, по-доброто планиране, поддръжката на 
инфраструктурата, ефективното прилагане, прехвърлянето 
на движението от автомобилния към други видове 
транспорт и осигуряването на добавена стойност за ЕС. 

Чрез предоставяне на ясна и достъпна информация на 
заинтересованите лица и страни обзорният доклад има за 
цел да ги насърчи да подобрят своите действия и/или да 
ги координират по-добре, за да допринесат към усилията 
на ЕС за изпълнение на целите на неговата транспортна 
политика.

Подробности за заключенията от одита, съответните 
препоръки и отговорите на одитирания обект могат да 
бъдат намерени на уебсайта на ЕСП: eca.europa.eu.
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