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Кратко изложение 
I Целта на политиката на сближаване на Европейския съюз (ЕС) е да намали 
неравенствата между регионите на ЕС, за да се постигне балансирано 
икономическо, социално и териториално развитие. За тази политика са 
разпределени около 350 млрд. евро – една трета от бюджета на ЕС за периода 
2014 – 2020 г. 

II В исторически план ЕС обикновено се е съсредоточавал върху това да 
изпълнява бюджетните разходи в съответствие с приложимите правила. През 
последните години обаче ЕС се опитва да повиши насочеността към постигането 
на резултати, така че средствата на ЕС да водят до положителни промени за 
гражданите. В съответствие с отговорността на Сметната палата съгласно 
Договора да докладва относно доброто финансово управление, тя е допринесла 
значително за преминаването към този подход. 

III Провежданите в момента дебати относно насочеността към постигането на 
резултати в политиката на сближаване включват множество заинтересовани 
страни, които имат различни, а понякога и противоречиви мнения какво 
представлява насочеността към резултати и как тя следва да бъде постигната. 
Настоящият информационно-аналитичен документ представлява ценен източник 
на информация за всички, които са изправени пред трудни политически 
и практически предизвикателства относно постигането на по-голяма насоченост 
към резултатите за текущия и бъдещите програмни периоди. 

IV Информационно-аналитичният документ представя мнението на Сметната 
палата за начина, по който се е развило ориентираното към резултатите 
изпълнение, като се започне от предходния програмен период и се стигне до 
представянето на предложенията на Комисията за периода 2021 – 2027 г. 
Сметната палата взема под внимание както законодателната рамка, така 
и нейното прилагане на равнището на Комисията и на държавите членки. 
В основата на нашия преглед стоят 14 ръководни принципа (РП), които считаме, 
че са от ключово значение, за да се гарантира, че разходите на ЕС са насочени 
към постигането на резултати. Тези принципи обхващат целия цикъл на 
управление на политиката, от стратегическото планиране, през изпълнението, до 
етапите на докладване и оценка. 

V Въз основа на значителната извършена дейност на Сметната палата в областта 
на политиката на сближаване (69 доклада) и на прегледите от други източници 
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Сметната палата направи проверка доколко тези принципи са били приложени за 
програмните периоди 2007—2013 г. и 2014—2020 г., както и, допускайки, че ще 
бъдат изпълнени предложенията на Комисията за следващия период, доколко е 
вероятно те да бъдат приложени за програмния период 2021—2027 г. За 
елементите, които все още не са приложени — за периода 2021—2027 г. 
и частично 2014—2020 г. — нашата оценка се основава на модела на 
съществуващите системи. 

VI Сметната палата установи, че през тези програмни периоди Комисията е 
предприела стъпки за включване на ключови структурни характеристики с цел 
постигане на ефективна система за управление на изпълнението както в общата 
финансова законодателна рамка, така и в законодателството, регулиращо 
конкретно политиката на сближаване. Тези ключови структурни характеристики 
включват определяне на концепцията за добро изпълнение, какви са 
необходимите условия за неговото постигане и как да се измерва, докладва 
и оценява изпълнението. Значителни промени се наблюдават по-специално 
в периода 2014 – 2020 г. 

VII Тези подобрения в законодателната рамка обаче невинаги водят до 
ефективно изпълнение на място. Освен това една от целите на предложеното 
законодателство за периода 2021 – 2027 г. е да се опростят разпоредбите. 
Опростяването е цел, която Сметната палата по принцип одобрява. Според нея 
обаче съществува риск в стремежа за опростяване предложенията на Комисията 
да намалят акцента върху постигането на резултати. 

VIII Нашата оценка за всеки от 14-те ръководни принципа е обобщена 
в таблица 1 по-долу. Таблицата показва, че е постигнат напредък в стремежа за 
по-голяма насоченост към резултатите на политиката на сближаване, по-
специално по отношение на програмирането. Все пак съществуват области, 
в които е необходимо подобрение: стратегическото планиране, изпълнението на 
политиката, събирането и използването на информация за постигнатите резултати 
в етапите на мониторинг/докладване и оценка, както и изграждането на 
устойчивост. Като цяло Сметната палата установи, че финансовите стимули за 
добро изпълнение са недостатъчни. 
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Таблица 1 — Оценка на ръководните принципи по програмни 
периоди 

Програмни периоди Точка 2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

1. Принципи, свързани със стратегическото планиране 

1. ЕС е формулирал ясна 
и последователна визия какво иска 
да постигне с фондовете на 
политиката на сближаване, която 
трябва да бъде приведена в действие 
и за нея да бъде поета отговорност 

14 до 
23    

2. При разпределянето на 
финансирането за държавите членки 
се вземат предвид установените 
нужди и то се основава на 
информация за изпълнението 

24 до 
29    

2. Принципи, свързани с програмирането 

3. Съществува ясна интервенционна 
логика 

31 до 
38    

4. Финансирането е добре насочено 39    

5. Въведена е опростена 
и последователна рамка за 
измерване на изпълнението 

40 до 
49    

6. Въведени са механизми за 
стимулиране на изпълнението 

50 до 
56    

3. Принципи, свързани с прилагането 

7. Държавите членки изразходват 
своевременно своите средства по 
политиката на сближаване 

58 до 
64    

8. При подбора и изпълнението на 
проектите се прилага подход, 
насочен към резултатите 

65 до 
71    

9. Измененията на програмите се 
извършват въз основа на 
съображения за ефективно 
изпълнение, включително резултати 

72 до 
78    
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4. Принципи, свързани с мониторинга и докладването 

10. Системите за мониторинг осигуряват 
качествени и навременни данни за 
изпълнението 

80 до 
90    

11. Налице е ясна отговорност за 
изпълнението 

91 до 
98    

12. Информацията за ориентираното към 
резултатите изпълнение се използва 
за предприемане на коригиращи 
действия и подпомага процеса на 
стратегическо планиране 

99 до 
104    

5. Принцип, свързан с оценяването 

13. Оценките на равнище програма 
и политика се използват за целите на 
вземането на решения 

106 до 
113     

6. Принцип на свързаност (хоризонтален) 

14. В цикъла е заложен аспектът на 
устойчивост, за да се осигури 
дългосрочна ефективност на 
публичните интервенции 

114 до 
124     

Бележка: Комисията не е съгласна с определени аспекти от оценката на ЕСП по отношение на 
някои ръководни принципи, включително РП 1 и РП 9. 

Източник: ЕСП. Червено — изпълнени са само някои от основните критерии. Жълто — 
приложимите критерии са изпълнени в известна степен. Зелено — приложимите критерии са 
изпълнени в значителна степен. 

IX В свои предходни доклади Сметната палата е изготвила много препоръки по 
тези въпроси — особено по отношение на РП 1 и РП 9, които са отбелязани 
в червено за периода 2021—2027 г. в таблица 1 по-горе. ЕСП също така е 
посочила необходимостта да бъдат сведени до минимум забавянията по цялата 
верига на цикъла. Общите забавяния в процеса на изпълнение, както 
и припокриващите се периоди на допустимост, изместват акцента от постигането 
на резултати към разходването на средства.  
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Въведение 

Ориентирано към резултатите изпълнение в ЕС 

01 Европейският съюз (ЕС) изразходва около 140 млрд. евро годишно. През 
последните години се наблюдава засилен акцент върху това доколко тези 
разходи водят до положителни ползи — ориентирано към резултатите 
изпълнение. В законодателството на ЕС има тенденция „резултатите от 
изпълнението“ да се използват като синоним на „добро финансово управление“. 
Съгласно Финансовия регламент „добро финансово управление“ означава 
изпълнение на бюджета в съответствие с принципите на икономичност, 
ефикасност и ефективност, които се определят както следва1: 

o икономичност – ресурсите се предоставят своевременно, в подходящо 
количество и качество и на най-добрата цена; 

o ефикасност – най-доброто съотношение между използваните ресурси, 
предприетите дейности и постигането на целите; 

o ефективност – степента, в която се постигат поставените цели посредством 
предприетите дейности. 

02 Принципът на икономичност е свързан с необходимите ресурси. 
И ефикасността, и ефективността се отнасят до постигнатото с тези ресурси 
и следователно обхващат: 

o крайните продукти – реализираното от дадена програма (например летище); 

o резултатите – непосредствените ефекти от програмата върху преките 
адресати или получатели (броят на пътниците, които използват летището); 

o въздействието – дългосрочните промени, които поне частично се дължат на 
участието на ЕС (икономическите ползи от летището; от значение могат да 
бъдат и други фактори, като например въглеродните емисии). 
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Сближаване 

03 В настоящия информационно-аналитичен документ се прави преглед на 
ориентираното към резултатите изпълнение в една от най-важните области на 
дейност на ЕС – сближаването. Предназначението на политиките на сближаване е 
да се постигне една от основните цели на ЕС: „да насърчава икономическото, 
социалното и териториалното сближаване между държавите членки“2. 
В таблица 2 е показано развитието на финансирането и приоритетите на 
политиката на сближаване. Таблицата показва, че: 

o Финансирането се увеличава значително от самото начало, но от периода 
2007 – 2013 г. нататък в общи линии е постоянно. 

o Преди периода 2007-2013 г. липсва стабилност от гледна точка на 
финансирането за политиката на сближаване. Сега този проблем е 
преодолян. 

o След периода 2007 – 2013 г. целите на политиката на сближаване се 
разширяват и включват териториалното (т.е. трансграничното) 
сътрудничество и целите, произтичащи от дългосрочните 10-годишни 
стратегии на ЕС3. 

o Към юни 2019 г. все още няма приемник на стратегията „Европа 2020“, към 
която следва да допринася политиката на сближаване, както и други области 
на политика.
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Таблица 2 – Развитие на финансирането и приоритетите в областта на сближаването в ЕС 

Програмен 
период 

1989 – 1993 г. 1994 – 1999 г. 2000 – 2006 г. 2007 – 2013 г. 2014 – 2020 г. 2021 – 2027 г. 

Бюджет  
( % от общия 
бюджет) 

69 млрд. екю* (20 %) 168 млрд. екю* 
(30 %) 

235 млрд. евро 
(33 %) 

347 млрд. евро 
(36 %) 

355 млрд. евро 
(37 %) 

330 млрд. евро (34 %) 

Фондове 
ЕФРР, ЕСФ, ФЕОГА, 
секция 
„Ориентиране“ 

ЕФРР, ЕСФ, ФЕОГА, 
секция 
„Ориентиране“, 
ФИОР и КФ 

ЕФРР, ЕСФ, ФЕОГА, 
секция 
„Ориентиране“, 
ФИОР и КФ 

ЕФРР, ЕСФ, КФ ЕФРР, ЕСФ, КФ ЕФРР, ЕСФ, КФ 

Стратегия за 
целия ЕС, 
отразена 
в законода-
телната рамка 
относно 
сближаването 

- - 
[Лисабонска 
стратегия 2000 — 
2010] г.** 

Лисабонска 
стратегия за 
периода 2000 – 
2010 г. 
Стратегия 
„Европа“ за 
периода 2010 – 
2020 г. 

Стратегия „Европа“ 
за периода 2010 – 
2020 г. 

- 

Инвестици-
онни цели 

5 приоритетни 
цели: 
— насърчаване на 

развитието 
и структурното 
приспособяване 
на регионите; 

— мерки във връзка 
със западащата 
промишленост; 

6 приоритетни 
цели: 
— насърчаване на 

развитието 
и структурното 
приспособяване 
на регионите; 

— мерки във връзка 
със западащата 
промишленост; 

3 приоритетни 
цели: 
— насърчаване на 

развитието 
и структурното 
приспособяване 
на регионите; 

— преобразуване на 
районите, 
изправени пред 

3 приоритетни 
цели: 
— растеж 

и заетост на 
най-слабо 
развитите 
региони; 

— конкурентоспо
собност на 
всички други 
региони на ЕС; 

11 тематични цели: 
— научни 

изследвания 
и иновации; 

— информационни 
и комуникационни 
технологии (ИКТ); 

— конкурентоспособ-
ност на МСП; 

— нисковъглеродна 
икономика; 

5 цели на политика: 
— иновативен 

и интелигентен 
икономически 
преход; 

— по-зелена, 
нисковъглеродна 
Европа; 

— мобилност и ИКТ; 
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Програмен 
период 

1989 – 1993 г. 1994 – 1999 г. 2000 – 2006 г. 2007 – 2013 г. 2014 – 2020 г. 2021 – 2027 г. 

— борба 
с дълготрайната 
безработица; 

— професионална 
интеграция на 
младите хора; 

— реформиране на 
ОСП 
и насърчаване на 
развитието на 
селските райони. 

— борба 
с дълготрайната 
безработица 
и професионална 
интеграция на 
младите хора; 

— адаптиране на 
работниците към 
индустриалните 
промени; 

— насърчаване на 
развитието на 
селските райони; 

— региони 
с изключително 
ниска гъстота на 
населението. 

структурни 
затруднения; 

— модернизиране 
на системите за 
образование, 
обучение 
и заетост. 

— трансгранично 
сътрудни-
чество. 

— адаптиране към 
изменението на 
климата 
и превенция 
и управление на 
риска; 

— опазване на 
околната среда 
и ресурсна 
ефективност; 

— устойчив 
транспорт; 

— насърчаване на 
заетостта 
и подпомагане на 
трудовата 
мобилност; 

— социално 
приобщаване; 

— образование 
и обучение; 

— изграждане на 
институционален 
капацитет. 

— Европейски стълб 
на социалните 
права; 

— устойчиво 
развитие на 
градските, 
селските 
и крайбрежните 
райони и местните 
инициативи. 

* Европейската парична единица (ECU) е кошница от валутите на държавите — членки на Европейската общност, която е използвана като разчетна единица, 
преди да бъде заменена от eврото на 1 януари 1999 г., по паритет. 

** Лисабонската стратегия влезе в сила по същото време като програмния период 2000—2006 г., но не беше отразена в законодателната рамка на политиката на 
сближаване за този период. 

Източник: По данни на Комисията, Inforegion Panorama № 26, юни 2008 г. (за периодите 1989—1993, 1994—1999, 2000—2006, 2007—2013 „Бюджет“, „Фондове“, 
„Инвестиционни цели“), данни на Комисията (за периодите 2014—2020 г. и 2021—2027 г. „Бюджет“) и предишна одитна дейност на ЕСП. 
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Цел и подход на информационно-аналитичния документ 

04 Настоящият информационно-аналитичен документ не представлява одитен 
доклад. Като се опира на широкообхватната одитна дейност на Сметната палата 
през последните години, той анализира до каква степен моделът и изпълнението 
на политиката на сближаване са фокусирани върху резултатите, а не върху 
спазването на правилата. Считаме, че този документ ще бъде полезен за всички 
участници в процеса на планиране на механизмите за следващия програмен 
период, както на нивото на институциите на ЕС, така и на нивото на държавите 
членки. 

05 На първо място Сметната палата разглежда развитието на ключовите 
характеристики на модела към една ефективна система за управление на 
изпълнението. Оценката засяга както общата законодателна рамка (и други 
инициативи на Комисията), така и законодателството на ЕС, регулиращо 
конкретно политиката на сближаване. 

06 След това тя определя набор от 14 ръководни принципа, които счита за 
необходими, така че политиката на сближаване да бъде ориентирана към 
резултатите. Тези принципи не са предназначени да осигурят всеобхватна рамка 
и не могат да се прилагат пряко за други области на политиката на ЕС; те 
отразяват основните проблеми, които Сметната палата е установила в своята 
дейност в областта на одита на изпълнението. Съображенията се отнасят до 
пълния цикъл на управление на политиката – от планирането в началото на 
цикъла до оценката при приключването. На снимка 1 по-долу са показани 
ръководните принципи във връзка с петте основни етапа на управление (кратки 
описания на етапите на управление са включени в анализа на ръководните 
принципи по-нататък в настоящия документ). Един от принципите (осигуряване на 
устойчивост) е хоризонтален и важи за няколко от тези етапи. 
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Снимка 1 – Цикъл на изпълнение на политиката на сближаване 

 
Източник: ЕСП. 

07 Сметната палата разработи тези ръководни принципи, използвайки 
професионалната си преценка на опитен одитор в тази област, и ги оцени 
предимно въз основа на собствената си работа в тази област през последното 
десетилетие (общо 69 доклада, заедно с отговорите на Комисията). Това беше 
допълнено с прегледи от други източници в рамките както на институциите на ЕС 
(напр. проучвания на Европейския парламент, доклади на Службата за вътрешен 
одит на Комисията), така и извън тях (напр. ОИСР). Сметната палата анализира до 
каква степен всеки ръководен принцип е бил приложен за програмните периоди 
2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., и като използва за основа предложението на 
Комисията4, как тези принципи биха могли да се включат в програмния период 
2021 – 2027 г. Тя обсъди настоящия информационно-аналитичен документ 
с Комисията и взе под внимание нейните коментари, където е уместно.  

Стратегическо 
планиране

Програмиране

ИзпълнениеМониторинг 
и докладване

Оценяване

РП 1: ЕС е формулирал ясна и последователна визия за това какво 
иска да постигне с фондовете на политиката на сближаване, 
която трябва да бъде приведена в действие и за нея да 
бъде поета отговорност

РП 2: При разпределянето на финансирането за държавите 
членки се вземат предвид установените нужди и то се 
основава на информация за изпълнението

РП 3: Съществува ясна интервенционна 
логика

РП 4: Финансирането е добре насочено
РП 5: Въведена е опростена 

и последователна рамка 
за измерване на изпълнението

РП 6: Въведени са механизми 
за стимулиране на изпълнението

РП 7: Държавите членки изразходват 
своевременно своите средства 
по политиката на сближаване

РП 8: При подбора и изпълнението 
на проектите се прилага подход, 
ориентиран към резултатите 

РП 9: Измененията на програмите се извършват 
въз основа на съображения за ефективно 
изпълнение, включително резултатите

РП 10: Системите за мониторинг 
осигуряват навременни 
и качествени данни 
за изпълнението

РП 11: Налице е ясна отговорност 
за ориентирано към резултатите 
изпълнение 

РП 12: Информацията за изпълнението 
се използва за предприемане 
на коригиращи действия 
и подпомагане на процеса 
на стратегическо планиране

РП 13: Оценките на равнище 
програма и политика се 
използват за вземането 
на решения

РП 14:  Хоризонтален. В цикъла е заложен 
аспектът на устойчивост, за да се осигури 
дългосрочна ефективност на публичните 
интервенции
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Ориентирано към резултатите 
изпълнение в областта на 
сближаването 

Развитие на законодателната рамка за управление на 
изпълнението 

08 В настоящия раздел се прави общ преглед на високо равнище на начина, по 
който ориентираното към резултатите изпълнение е заложено в законодателната 
рамка. В следващия раздел този въпрос се разглежда за всеки ръководен 
принцип, като се прави и оценка на степента, в която Комисията и държавите 
членки заедно прилагат съответните механизми. 

09 През последните години са се увеличили усилията за постигане на по-голяма 
насоченост на бюджета на ЕС към резултатите. На фигура 1 е видно, че Комисията 
постепенно е включила в общата си законодателна рамка (и своите инициативи) 
необходимите ключови структурни характеристики за постигане на ефективна 
система за управление на изпълнението. Това включва определения за 
ориентирано към резултатите изпълнение и добро финансово управление, 
използване на надеждни цели и показатели и структурирана оценка на 
постигнатото. 
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Фигура 1 – Развитие на ключови структурни характеристики за 
ориентирано към резултатите изпълнение на ниво ЕС 

 
Източник: ЕСП, въз основа на прегледа на Финансовите регламенти и други документи на 
Комисията. 

2018 г.
Финансов регламент
 Въвежда изискването фондовете да се съсредоточават върху ориентираното към 

резултати изпълнение, т.е. целите на програмите да бъдат определени 
предварително и напредъкът при тяхното постигане да се следи чрез показатели 
за изпълнение и да се докладва на Европейския парламент. 

 Изисква показателите за изпълнение да бъдат подходящи, приемливи, достоверни, 
прости и устойчиви (RACER) и дава определение за „показател за крайни продукти“ 
и „показател за резултати“. 

 Въвежда нова форма на подпомагане – „финансиране, което не е свързано 
с разходите за съответните операции“, което предлага възможност 
за предоставяне на финансова подкрепа при постигане на резултати 
и/или изпълнение на определени условия. 

 Засилва ролята на оценките, като се изисква те да се основават на доказателства 
за изпълнението на програмите и дейностите. При тях трябва да се проверява 
и добавената стойност за ЕС.

2015 г.
Инициативи на Комисията
 Комисията подновява своя ангажимент за постигане на по-добри резултати чрез 

стартиране на инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“, чиято 
цел е да се засили фокусът върху резултатите, да се представят постиженията 
от интервенциите на ЕС и да се увеличи максимално добавената стойност 
на инвестициите на ЕС. 

 Комисията стартира инициативата „По-добро регулиране за постигането на по-добри 
резултати“, в която признава значението на оценките и на добре разработеното 
законодателство за увеличаване на добавената стойност на интервенциите на ЕС.

2010 г.
Инициативи на Комисията
 В своя преглед на бюджета Комисията подчертава „значението 

на бюджетирането, насочено към постигането на резултати, 
и измерването „от гледна точка на реалното въздействие, 
а не на вложените ресурси.“ 

 Въпросът за основаните на резултатите политики на ЕС 
и бюджетирането, насочено към ефективно изпълнение, започва 
да се обсъжда в Парламента, Съвета и Европейската сметна палата, 
по-специално в работата на Комисията по бюджетен контрол 
на Парламента и в годишната процедура по освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

2002 г.
Финансов регламент
 Поставя изискване целите да бъдат 

конкретни, измерими, достижими, 
актуални и планирани със срокове 
(SMART).

 Определя понятието за добро 
финансово управление като 
включващо принципите на 
икономичност, ефикасност 
и ефективност. 

 Въвежда изискване институциите 
да извършват предварителна 
и последваща оценка на програмите 
и дейностите. 

 Укрепва механизмите за мониторинг 
и докладване, като изисква от 
Комисията да наблюдава постигането 
на целите чрез показатели за 
изпълнение, да докладва ежегодно 
на бюджетния орган и да предоставя 
увереност относно доброто 
финансово управление в своите 
годишни отчети за дейността.

1990 г.
Финансов регламент
 Включен е принципът на разходна 

ефективност. 
 Включено е изискването 

за определяне на количествени 
цели за изпълнението на бюджета 
и за наблюдение на тяхното 
изпълнение. 

1968 г.
Финансов регламент
 Включени са принципите на икономичност 

и добро финансово управление. 

2011 г.
Инициативи на Комисията
 Според концепцията в съобщението на ЕС относно добавената 

стойност за ЕС, това са ползите, добавени от действията на ЕС 
към ползите, които иначе биха били създадени от 
самостоятелните действия на държавите членки.
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10 Насочеността към резултатите в областта на сближаването отразява тези 
промени на ниво ЕС, получавайки политически импулс при подготовката на 
програмния период 2014 – 2020 г. С оглед изпълнение на определените 
в стратегията „Европа 2020“ цели и задачи, през 2010 г. Комисията подчерта 
необходимостта от подобряване на ефективността на политиката на сближаване 
чрез по-голямо насочване към резултатите5. Следователно според Комисията 
осигуряването на насоченост към постигането на резултати е крайъгълният камък, 
на който почива приемането на законодателния пакет за програмния период 
2014 – 2020 г.6 Насочеността към постигането на резултати е и сред основните 
цели на Комисията, залегнали в предложенията ѝ за периода 2021 – 2027 г. 
Комисията посочва по-специално необходимостта от по-добро съгласуване на 
финансирането с приоритетите на ЕС7. 

11 Приложение I съдържа повече подробности относно това как постепенното 
преминаване на ЕС към подход, ориентиран към резултатите, дава отражение 
върху областта на сближаването. То илюстрира доколко елементите, които 
според Сметната палата са от ключово значение за ефективното използване на 
средствата на ЕС, са обхванати в законодателството на ЕС, регулиращо конкретно 
сближаването. Приложението показва, че до периода 2014 – 2020 г. 
в законодателството относно сближаването се включва все по-голям брой от тези 
елементи, но в настоящите предложения за периода 2021 – 2027 г. някои 
елементи не са отразени в контекста на усилията на Комисията за опростяване на 
политиката на сближаване. 

Ръководни принципи 

12 За всеки от 14-те ръководни принципа Сметната палата представя своята 
оценка за трите програмни периода заедно с основните мотиви. Тя също така 
предоставя повече подробности за критериите, които е използвала, за да 
достигне до своята оценка, като ги подкрепя с примери от свои доклади. Тъй като 
цикълът на изпълнение е непрекъснат, между различните ръководни принципи 
съществуват множество връзки. 

1 — Принципи, свързани със стратегическото планиране 

13 Процесът започва със стратегическо планиране на ниво ЕС, при което 
приоритетите общо за ЕС (като стратегията „Европа 2020“) и по-конкретно за 
политиката на сближаване се определят от Комисията, Съвета и Европейския 
парламент. В рамките на същия процес съзаконодателите определят и бюджета 
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за политиката и правилата за неговото използване за конкретната многогодишна 
финансова рамка (МФР). По традиция има набор от общи правила – Регламент за 
общоприложимите разпоредби (РОР), който е приложим за трите фонда за 
сближаване (ЕФРР, ЕСФ и КФ) и за някои други фондове и който е допълнен от 
правила, които са специфични за всеки отделен фонд. За този етап има два 
ръководни принципа, свързани с формулирането на визия и разпределянето на 
финансиране за държавите членки. 

1 

ЕС е формулирал ясна и последователна 
визия какво иска да постигне 
с фондовете на политиката на 
сближаване, която трябва да бъде 
приведена в действие и за нея да бъде 
поета отговорност 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

14 Отправната точка на всяко стратегическо планиране е наличието на ясна 
визия какво трябва да се постигне с финансирането. Това е истинско 
предизвикателство предвид сложната стратегическа рамка, в която функционира 
ЕС. За периода 2014 – 2020 г. стратегията на ЕС („Европа 2020“) е отразена 
в политиката на сближаване; това не се отнася за периода 2007 – 2013 г. За 
периода 2021 – 2027 г. не съществува всеобхватна стратегия за целия ЕС, към 
която да бъде насочен приносът на разходите за сближаване8. Продължават да 
съществуват и някои слабости: конкуриращи се и несъгласувани стратегически 
цели, които понякога са нереалистични и невинаги могат да бъдат преобразувани 
в оперативни цели и за тях невинаги може да се поема цялостен ангажимент от 
всички заинтересовани страни. 

1. Политиката на сближаване на ЕС следва да бъде поставена 
в стратегически контекст, като се определят съответни стратегически цели 
и целеви стойности 

15 Стратегиите за целия ЕС, в които бяха определени стратегически цели на ЕС 
с целеви стойности, обхващащи периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., 
осигуриха стратегическа ориентация9 за усвояването на средствата от фондовете 
за сближаване. Понастоящем няма еквивалентна стратегия за целия ЕС за 
периода след 2020 г.10 Що се отнася до сближаването, в РОР Комисията предлага 
пет цели на политиката на високо равнище. Това има предимството да осигурява 
непрекъснатост на финансирането, тъй като се подкрепят същите области, които 
са определени като приоритетни в периода 2014 – 2020 г.11 Ако бъде разработена 
нова всеобхватна стратегия за периода след 2020 г., тя ще бъде след 
договарянето на новата МФР. Това не е обичайната или логическа 
последователност на събитията, съгласно която публичните бюджети се 
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определят след определянето на политическите цели и разработването на 
политиките12. 

2. Следва да се избягват различни набори от стратегически цели, които 
обхващат различни срокове и цели 

16 Стратегическата среда, в която се усвояват средствата по фондовете на 
политиката на сближаване, включва набор от припокриващи се стратегически 
рамки/цели13, което е в резултат от сложни политически процеси на европейско 
и световно равнище. На фигура 2 е показано, че основните 10-годишни стратегии 
на ЕС (Лисабонската стратегия и стратегията „Европа 2020“) обхващат и редица 
други ангажименти, като например приоритетите и плановете на Комисията за 
изпълнение на международните ангажименти на ЕС (например Парижкото 
споразумение относно изменението на климата). Успоредно с това фондовете на 
политиката на сближаване трябва да преследват и своите специфични задачи. 

Фигура 2 – Припокриващи се и несинхронизирани стратегически 
рамки и цели за дейностите на ЕС 

 
Източник: Информационно-аналитичен документ относно предложението на Комисията за 
многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., фигура 6. 

17 Това паралелно съществуване на няколко стратегически рамки и цели 
с припокриващи се периоди, цели, показатели и целеви стойности е сложно 
и може да бъде объркващо14. Сметната палата докладва, че макар Лисабонската 
стратегия (2000 – 2010 г.) да е била приета по същото време като МФР за периода 
2000 – 2006 г., това не се е случило със стратегията „Европа 2020“ (обхващаща 
периода 2010 – 2020 г.), която е била приета в средата на МФР за периода 2007 – 
2013 г., когато вече са били въведени механизмите за мониторинг, оценка 
и докладване. В резултат на това не е било възможно да се докладва ефективно 
за приноса на бюджета на ЕС за стратегията на ЕС15. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.2007 г. 2008 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Лисабонска стратегия „Европа 2020“ „Европа 2020+“?

Цели за устойчиво развитие

Парижко споразумение

Комисия 
„Барозу I“ Комисия „Барозу II“ Комисия „Юнкер“:

десет приоритета
програма на следващата 

Комисия

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ 
И РЕГУЛИРАНЕ

КЛЮЧОВИ 
МЕЖДУНАРОДНИ 
АНГАЖИМЕНТИ 

НА ЕС

МФР 2014 – 2020 г. МФР 2021 –2027 г.МФР 2007 – 2013 г.

Европейски 
съвет: 

до 2014 г.

Европейски съвет:
Стратегическа програма 

за Съюза в период на промени
стратегия на следващия 

Европейски съвет
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18 Редица външни източници също насочиха вниманието към този въпрос и по-
специално към „претовареността на целите“, което води до затруднения за 
стратегическото и оперативното изпълнение на политиката и затруднява 
осигуряването на съгласуваност16. При такъв сценарий е предизвикателство да се 
гарантира съгласуван подход към изпълнението на политиката на сближаване. 

3. Стратегическите цели следва да бъдат реалистични 

19 Сметната палата установи редица случаи, в които стратегическите цели не са 
реалистични, като попадат в две широки категории: стратегическите цели 
невинаги са определени на правилното равнище или не е взето предвид 
наличното финансиране. 

Годишен доклад за 2014 г. 

Пример за стратегически цели, които не са определени на подходящо равнище: 
Сметната палата докладва за начина, по който водещите количествени цели на 
стратегията „Европа 2020“ са се развили от отделните цели за всяка държава 
членка. По отношение на две от водещите цели, дори ако държавите членки 
успеят да постигнат собствените си национални цели, общата водеща цел на 
ниво ЕС пак не би била постигната17. 

Специален доклад относно единната европейска система за 
управление на железопътното движение 

Пример за стратегически цели, при които не се взема под внимание наличното 
финансиране: Сметната палата установи, че внедряването на нова система за 
управление на железопътното движение се основава на стратегически 
политически избор. То е било стартирано без цялостна оценка на разходите 
и подходящо планиране, въпреки че разходите са на стойност близо 190 млрд. 
евро за периода до 2050 г.18 

4. Отговорност за стратегическите цели следва да поемат всички 
заинтересовани страни 

20 Държавите членки невинаги споделят амбициите на ЕС, а рамката, в която 
функционира ЕС, невинаги е правно обвързваща, като вместо това се разчита на 
добра воля. Предвид тези фактори държавите членки може да нямат голям 
стимул да осъществяват политиките на ЕС. 
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Специален доклад относно европейската високоскоростна 
железопътна мрежа и Обзорен доклад относно транспорта 

В своя одит на европейската високоскоростна железопътна мрежа Сметната 
палата констатира, че държавите членки не изграждат високоскоростни линии, 
ако не ги считат за национален приоритет, дори ако линията е разположена 
в трансграничен коридор и е част от основната мрежа. Освен това Комисията 
разполага с ограничени инструменти за осигуряване на изпълнението или 
правомощия, чрез които да изисква от държавите членки да спазват 
ангажиментите си за изграждане на високоскоростните линии, необходими за 
завършването на основната мрежа19. 

21 Сметната палата докладва за един пример, при който липсата на 
обвързващо законодателство не е възпрепятствало споделянето на амбициите на 
ниво ЕС от страна на държавите членки. Сметната палата констатира, че целите на 
ЕС в областта на образованието са адекватно отразени в оперативните програми 
и съответните проекти за периода 2007 – 2013 г., както и при разработването на 
програмите за програмния период 2014 – 2020 г. Това е така въпреки факта, че 
политиката на образование попада под пълната и изключителна компетенция на 
държавите членки и че стратегиите на ЕС се приемат под формата на заключения 
на Съвета, които не са правно обвързващи за държавите – членки на ЕС20. 

5. Стратегическите цели трябва да бъдат отразени в оперативните цели 

22 Понякога Комисията или държавите членки не преобразуват стратегическите 
цели в оперативни цели21. В такъв случай има опасност целите на високо равнище 
да си останат само политически стремежи. Значението на преобразуването им 
в оперативни цели беше признато и от Европейския парламент22. 

Специален доклад относно широколентов достъп до интернет 
в държавите – членки на ЕС 

Стратегиите на държавите членки за изпълнение на инвестициите на ЕС 
в широколентов достъп до интернет в периода 2014 – 2020 г. не са 
в съответствие с всеобхватната стратегия „Европа 2020“. Въпреки че някои 
определени цели са по-амбициозни от тези на стратегията „ЕС 2020“, нито една 
от проверените държави членки не беше включила в стратегията си национална 
цел във връзка с една от трите цели на ЕС — 50 % от домакинствата да станат 
абонати на свръхвисокоскоростна широколентова интернет връзка23. 

23 За периода 2014 – 2020 г. Комисията се опита да превърне стратегическите 
цели на стратегията „Европа 2020“ в политика на сближаване чрез включването 
на тематични цели, разделени на инвестиционни приоритети, свързани 
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с водещите цели на „Европа 2020“. Потенциалните ползи от това преобразуване 
са признати от ОИСР24, Комисията25 и Парламента26. На практика обаче 
политическите стремежи на стратегията „Европа 2020“ почиват върху сложна 
структура, състояща се от пет водещи количествени цели, седем водещи 
инициативи и 11 тематични цели. Въпреки това, поотделно или съвкупно, тези 
различни нива не са конструирани така, че да преобразуват политическите 
стремежи на стратегията „Европа 2020“ в полезни оперативни цели27. Освен това 
Сметната палата установи, че с изключение на една, никоя от проверените 
държави членки не е превърнала водещите количествени цели на стратегията 
„Европа 2020“ в оперативни цели в програмите28. Комисията също така 
подчертава, че водещите количествени цели на стратегията „Европа 2020“ могат 
да бъдат успешни само при наличието на силно национално и регионално 
участие и ангажираност на място29. 

2 

При разпределянето на финансирането 
за държавите членки се вземат предвид 
установените нужди и то се основава на 
информация за изпълнението 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

24 За политиката на сближаване – общото налично финансиране се разпределя 
предварително между държавите членки30. През март 2019 г. Сметната палата 
публикува бърз преглед на конкретен казус, в който представя по-подробна 
информация за предложения процес за предварително разпределяне на 
средствата по политиката на сближаване за държавите членки за следващия 
програмен период 2021 – 2027 г.31 

25 Методът за разпределяне не се е променил значително след въвеждането 
му за първи път през 1999 г. Основният фактор за разпределянето на средствата е 
регионалният просперитет, изчислен въз основа на БВП на глава от населението32 
– вж. таблица 3 по-долу. Обвързаността с някои от преследваните стратегически 
цели се е увеличила, но остава ограничена. 

Таблица 3 – Критерии за разпределяне на финансирането за 
сближаване за държавите членки 

Критерий 2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

БВП (вкл. БНД за Кохезионния фонд) 83 % 86 % 81 % 

Пазар на труда, образование, 
демографски тенденции 

17 % 14 % 15 % 
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Източник: Презентация „EU budget for the future: Regional development and Cohesion“ („Бюджет на 
ЕС за бъдещето: регионално развитие и сближаване“) на Комисията (за периодите 2014 – 2020 г. 
и 2021 – 2027 г.) и оценка на Комисията (за периода 2007 – 2013 г.). 

26 Според Комисията предварителното разпределяне на средствата на 
държавите членки ограничава способността на бюджета да реагира на 
променящите се нужди. С изключение на техническите корекции, които се 
извършват веднъж през всеки програмен период, не съществува никаква 
гъвкавост за преразпределяне на средствата между държавите членки през целия 
програмен период33. ОИСР счита, че този негъвкав аспект на МФР представлява 
отчетливо отклонение от практиките на националното бюджетиране, където 
правилото е да се извършва ежегодно или периодично преразпределяне на 
ресурсите в отговор на променящите се приоритети, а на практика в отговор на 
оценките на изпълнението и резултатите. ОИСР добавя, че на практика 
националните заинтересовани страни считат разпределените средства, след като 
те веднъж бъдат определени в контекста на МФР, за „техни“ пари, които не 
следва да се коригират, освен в изключителни случаи34. И в предишни одити 
Сметната палата е констатирала, че е трудно да се получат резултати с добро 
качество от схеми, при които усвояването на средствата от държавите членки е 
имплицитна цел35. Според Сметната палата при разпределянето на 
финансирането следва да се вземат под внимание нуждите и то да се основава на 
информация за миналите резултати. 

1. Разпределянето на финансирането за държавите членки следва да се 
основава на установените нужди и на преследваните цели 

27 Това означава, че първо трябва да се направи оценка на нуждите на 
равнището на политиката на сближаване, като се вземат предвид както целите 
въз основа на Договора (например намаляване на регионалните неравенства), 
така и други актуални стратегически цели (напр. водещата цел на стратегията 
„Европа 2020“: Увеличаване на съвместните публични и частни инвестиции 
в НИРД до 3 % от БВП). Тази оценка на нуждите следва да бъде превърната в цели 
на политиката, като се вземат предвид ограничените налични средства на ЕС. 
Разпределянето на финансирането за държавите членки и техните региони 
следва да бъде в съответствие с тези цели на политиката. 

Климат   1 % 

Миграция   3 % 

Общо 100 % 100 % 100 % 
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28 Както е посочено в наскоро публикувания бърз преглед на конкретен казус 
(точка 24), методът за разпределяне на средствата отчита до известна степен 
целите, заложени в Договора (напр. БВП) и променящите се стратегически цели 
(напр. някои от критериите, свързани със стратегията „Европа 2020“). Комисията 
обаче не се стреми последователно и структурирано да разпределя 
финансирането въз основа на нуждите и стратегическите цели. 

2. Разпределянето на финансирането на държавите членки следва да се 
основава на информация за резултатите от минали периоди 

29 Според оценките на ОИСР, въпреки добре развитата рамка на ЕС за 
бюджетиране въз основа на изпълнението, резултатите на ЕС са сходни с тези на 
държавите от ОИСР, що се отнася до начина, по който информацията за 
изпълнението се използва в подкрепа на бюджетните решения. Констатацията на 
организацията обаче е, че връзките между информацията за изпълнението и по-
общата политика за разпределяне на ресурсите са слаби36. 

2 — Принципи, свързани с програмирането 

30 РОР определя и рамката за следващия етап – програмирането от страна на 
държавите членки. По време на този етап на равнището на държавите членки 
подробно се разработват планове за конкретния програмен период чрез 
формулиране на национална стратегия37 и съответни програми. Комисията 
договаря с националните органи съдържанието на двата набора от програмни 
документи, преди да ги приеме. За този етап има четири ръководни принципа, 
свързани с интервенционната логика, насочването на финансирането, рамката за 
измерване на изпълнението и стимулите. 

3 Съществува ясна интервенционна логика 2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

31 Интервенционната логика се отнася до процеса на определяне на нуждите, 
които финансирането от ЕС е предназначено да покрие, и как може да бъде 
постигнато това. Като първа стъпка държавите членки следва да определят своите 
национални нужди. Това осигурява основата за формулиране на общите цели, 
количествените цели и необходимото финансиране. След това подобен подход 
следва да се приложи и на равнище програми, където националните цели следва 
да бъдат превърнати в оперативни цели. На това равнище държавите членки 
следва да определят връзките между входящите ресурси, действията, крайните 
продукти и резултатите. 
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32 Комисията определи силната интервенционна логика като един от 
стълбовете на насочеността към постигането на резултати през програмния 
период 2014 – 2020 г. Това до голяма степен е отразено в законодателната рамка 
за периода 2014 – 2020 г., например чрез задължителното формулиране на 
нуждите на национално равнище, както и задължителните предварителни оценки 
на всяка програма, с акцент върху ясната интервенционната логика38. Тези стъпки 
са довели до по-ясно представяне на интервенционната логика както на равнище 
споразумения за партньорство, така и на равнище програми39. Европейският 
парламент също констатира, че интервенционната логика на програмите се е 
подобрила и че показателите за резултати за програмния период 2014 – 2020 г. са 
по-добре разработени40. 

33 В проектопредложението за програмния период 2021 – 2027 г. са 
премахнати някои от елементите, допринесли за постигането на по-ясна 
интервенционна логика, по-специално задължителната оценка на нуждите 
в споразумението за партньорство и задължителната предварителна оценка на 
програмите41. 

34 Наличието на слабости в модела на интервенционната логика е една от най-
честите констатации на Сметната палата, като такава е включена в повече от 
половината от анализираните специални доклади. 

1. Следва да има адекватна оценка на нуждите 

35 Отправната точка за програмирането на равнище споразумение за 
партньорство и програма следва да бъде определянето на нуждите, които трябва 
да бъдат обхванати от политиката. Това невинаги е практика. 
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Специален доклад относно европейската високоскоростна 
железопътна мрежа 

Сметната палата констатира, че качеството на оценката на нуждите, обуславяща 
инвестициите на държавите членки във високоскоростна железопътна 
инфраструктура, е ниско. Алтернативните решения, като например 
модернизирането на конвенционалните линии вместо изграждането на нови 
високоскоростни линии, са разглеждани систематично само в две от посетените 
шест държави членки (Германия и Италия)42. 

2. Целите и очакваните резултати следва да отразяват нуждите 

36 Втората стъпка след анализа на нуждите е определянето на SMART 
(конкретни, измерими, достижими, актуални и планирани със срокове) цели на 
национално равнище и на равнище програми, които отразяват какво държавите 
членки искат да променят с помощта на средствата. Сметната палата констатира, 
че целите невинаги отразяват нуждите и/или че те са неясни. 

Специален доклад относно младежката безработица 

За периода 2014 – 2020 г. Сметната палата констатира, че държавите членки не 
са създали достатъчно стратегии с ясни крайни цели за обхващане на всички 
безработни млади хора, които са неработещи, неучещи и необучаващи се лица 
(NEET). В действителност някои държави членки не са се насочили към всички 
млади хора, а само към определена субпопулация. Сметната палата констатира, 
че неактивните лица, които са най-откъснати от пазара на труда, са се 
възползвали в най-малка степен от подкрепата43. 

3. Следва да има адекватна оценка на финансирането, необходимо за 
постигане на поставените цели 

37 Следва да има адекватна оценка на финансирането, необходимо за 
постигане на поставените цели. Това невинаги е практика. 
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Специални доклади относно изпълнението на бюджета на ЕС чрез 
финансови инструменти и относно финансовите инструменти за 
МСП, съфинансирани от Европейския фонд за регионално 
развитие 

И в двата доклада се изтъкват недостатъци в оценката на нуждите на пазара, 
с която се обосновава отпускането на средства за финансовите инструменти за 
периода 2007 – 2013 г.44 По-специално Сметната палата констатира, че 
значителен брой финансови инструменти са получили прекалено голям 
капитал, което показва, че нуждите на пазара невинаги са били правилно 
оценявани от управляващите органи преди разпределянето на средства от 
програмите за финансовите инструменти. Това е довело до определяне на 
прекалено голям начален капитал при създаването на финансовите 
инструменти, което е довело до ниски нива на усвояване на средствата45. 

4. Действията следва да бъдат насочени към постигане на целите 
и резултатите 

38 Ясната интервенционна логика също така изисква в програмите да бъдат 
набелязани най-подходящите действия за постигане на преследваните цели 
и резултати. В редица свои доклади Сметната палата констатира, че тези действия 
не са ясно свързани с целите и/или не са насочени в достатъчна степен към 
резултатите46. 

4 Финансирането е добре насочено 2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

39 Финансирането от ЕС следва да бъде целево, за да се постигне максимално 
въздействие от него47. Затова фондовете на политиката на сближаване следва да 
се съсредоточат върху областите с реален потенциал и силни страни, вместо да се 
разпределят на малки части между несвързани области. В периода 2014 – 2020 г. 
бяха въведени два инструмента, предназначени да подобрят насочването на 
финансирането: 

o Финансова концентрация – изискването всички държави членки да 
разпределят определена част от финансирането си за общи приоритетни 
области в подкрепа на изпълнението на стратегията „Европа 2020“. Това 
изискване се предлага и за периода 2021 – 2027 г.48, макар вече да не е 
обвързано със стратегия за целия ЕС. Сметната палата констатира, че за 
проверените държави членки изискванията за тематична концентрация, 
определени за периода 2014 – 2020 г., са били изпълнени, а понякога дори 
надвишени49. Сметната палата също така констатира, че тези изисквания са 
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оказали силно въздействие върху определянето на подходящи приоритети за 
финансиране50. Европейският парламент също призна положителния принос 
на тази мярка за насочването на средствата в съответствие с всеобхватните 
стратегии на ЕС51. 

o Концентриране върху качеството чрез стратегически предварителни 
условия52. Тези условия дават допълнителен приоритет на целевите 
групи/области на интервенция (например акцент върху дълготрайно 
безработните лица или акцент върху области като интелигентното 
специализиране). В предишните си одити, свързани с програмния период 
2007 – 2013 г., Сметната палата установи редица слабости при насочването 
на средствата към нуждите (вж. РП № 3, част 1 по-горе)53. Ето защо 
приветстваме въвеждането на стратегически предварителни условия 
в периода 2014 – 2020 г. като начин за решаване на този проблем54, въпреки 
че предстои да се разбере какво ще е тяхното въздействие. Предварителните 
условия са засилени в предложението на Комисията за периода 2021 – 
2027 г. (където те са известни като „благоприятстващи условия“)55. 

5 Въведена е опростена и последователна 
рамка за измерване на изпълнението 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

40 За да оцени дали се изпълняват целите на ЕС, Комисията се нуждае от 
подходяща, надеждна и навременна информация относно крайните продукти 
и резултатите, получена от стабилна система за управление на изпълнението. 

41 Периодът 2014 – 2020 г. доведе до подобрение по отношение на рамката за 
измерване на изпълнението при политиката на сближаване чрез такива елементи 
като задължително включване на показатели за крайни продукти и за резултати 
в програмите (придружени от базови и целеви стойности) и общи показатели, 
което улеснява агрегирането рамките на държавите членки и между тях. За 
периода 2021 – 2027 г. Комисията предлага да се усъвършенства рамката за 
измерване на изпълнението, като въвежда за първи път съгласувано определение 
за показатели за „крайни продукти“ и „резултати“, както и общи показатели за 
крайни продукти и за резултати за всички фондове. 

42 На практика при одитите на Сметната палата се констатират редица слабости 
в системите за измерване на изпълнението на държавите членки. 
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1. Следва да има ясно и последователно определение за понятията 
„крайни продукти“ и „резултати“ 

43 Наличието на хармонизирано определение за „крайни продукти“ и 
„резултати“ води до по-голяма съгласуваност56 – това е от особено значение 
в контекста на въвеждането на пряко бюджетиране въз основа на изпълнението, 
при което финансирането се обвързва с резултатите. Сметната палата е 
докладвала за липсата на последователно определение на „крайни продукти“ и 
„резултати“ и за последиците от това. 

Специален доклад относно подбора и мониторинга на проекти по 
ЕФРР и ЕСФ през програмния период 2014 – 2020 г. 

Заключението на Сметната палата е, че понятието „резултати“ се тълкува 
различно в специфичните за отделните фондове регламенти (ЕФРР/ЕСФ 
и съществува риск да не бъде възможно да се направи надеждно обобщаване 
на данните за изпълнението (по-специално по отношение на резултатите) на 
равнището на ЕС57. 

44 В своето предложение за периода 2021 – 2027 г. Комисията за първи път 
въвежда определение за показатели за „крайни продукти“ и „резултати“58. 

2. Следва да има подходяща рамка за измерване на изпълнението, 
включително количествени показатели за крайни продукти и за резултати, 
с базови нива, междинни етапи и количествени цели 

45 Рамката за измерване на изпълнението следва да включва показатели за 
крайни продукти и за резултати. Тези показатели следва да бъдат придружени от 
остойностени базови нива, междинни етапи и крайни количествени цели, за да се 
осигури възможност за измерване на напредъка в постигането на поставените 
цели. Междинните етапи са особено важни за периода 2014 – 2020 г., тъй като 
съставляват основата за разпределяне на задължителния резерв за изпълнение. 

46 В редица доклади Сметната палата констатира проблеми по отношение на 
начина, по който са използвани показателите за крайни продукти и/или 
резултати. 
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Информационно-аналитичен документ: „Интеграцията на 
мигранти от страни извън ЕС“ 

Сметната палата констатира, че повечето държави членки нямат пълна 
представа за броя на подпомогнатите мигранти и/или за сумите, използвани за 
интеграционни мерки. На ниво ЕС разработеният набор от общи основни 
показатели (наречени „показатели от Сарагоса“) представлява напредък 
в разбирането за интеграция в ЕС. Въпреки това не всички държави членки ги 
използват, а според Комисията някои от показателите съдържат ограничения59. 

47 Най-общо Сметната палата докладва, че за периода 2014 – 2020 г. 
регламентите определят различни изисквания по отношение на базовите нива, 
междинните етапи и крайните количествени цели за различните фондове. 
Изходните базови нива невинаги са задължителни, а междинни целеви нива се 
изискват единствено за тези показатели, които са част от „рамката за 
изпълнение“. Целевите нива за резултати невинаги следва да бъдат определяни 
количествено60. 

3. Следва да има общи показатели, които да дават възможност за 
обобщаване на данните за изпълнението 

48 За да е възможно Комисията да обобщава резултатите от изпълнението на 
ниво ЕС и да измерва приноса им за общите цели на ЕС, тя се нуждае от общи 
показатели, в т.ч. показатели за резултати, уеднаквени между фондовете, ако е 
възможно, и прилагани по последователен начин от всички държави членки61. 
Сметната палата е докладвала за липсата на общи показатели през периода 
2007—2013 г.62. За периода 2014—2020 г. законодателната рамка въвежда набор 
от общи показатели за крайни продукти и за трите фонда на политиката на 
сближаване (ЕФРР, КФ и ЕСФ), както и общи показатели за резултати за ЕСФ. Тази 
промяна беше важна стъпка в правилната посока, но някои елементи в модела на 
системата за общи показатели застрашават да намалят тяхната полезност 
и уместност и вследствие на това и способността на Комисията да обобщава 
информацията за изпълнението,63 например: 

o Държавите членки не са задължени системно да включват общи показатели 
в своите програми. Комисията обаче основава своите доклади относно 
изпълнението на тези общи показатели (например плановете за управление 
на Комисията и годишните отчети за дейността относно групата фондове 
в областта на сближаването почиват единствено на общите показатели). 
Следователно съществува риск непоследователното използване на общите 
показатели да има значителен верижен ефект върху качеството на 
докладването на Комисията64. 
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o Всеки фонд на политиката на сближаване има общи показатели за крайни 
продукти. КФ и ЕФРР обаче нямат общи показатели за резултати. 
Следователно Комисията ще бъде затруднена при обобщаването на 
информацията относно резултатите за тези фондове65. За периода 2021 – 
2027 г. Комисията предложи за първи път набор от общи показатели за 
резултати за всеки фонд66. 

4. Информацията за изпълнението, докладвана от държавите членки на 
Комисията, следва да бъде ограничена до строго необходимото 

49 Информация за изпълнението следва да се генерира само ако се използва67, 
напр. за предприемане на коригиращи действия и за подкрепа на процеса на 
стратегическо планиране на ниво ЕС. За периода 2014 – 2020 г. държавите членки 
са определили около 9 000 различни показатели за измерване на изпълнението 
на разходите в областта на сближаването. Сметната палата посочва, че повечето 
от тях са специфични за отделните програми и поради това Комисията няма да 
може да обобщи и използва тези данни по съдържателен начин на по-високо 
равнище, напр. на равнището на ЕС. Освен това държавите членки трябва да 
събират цялата информация и да я докладват навреме. Според Комисията тази 
рамка за мониторинг съществено допринася за административните разходи на 
органите и е тежест за бенефициентите. Броят на показателите е прекалено голям 
и води до претоварване с данни68. Според държавите членки специфичните за 
програмата показатели може да са полезни за управлението на техните 
програми. Предложеният регламент за периода 2021 – 2027 г. дава възможност 
на държавите членки да продължат да използват специфични за програмата 
показатели, при което се запазва рискът от претоварване с данни69. 

6 Въведени са механизми за стимулиране 
на изпълнението 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

50 Важно е да се въведат механизми за стимулиране, предназначени да 
обвържат изпълнението с финансирането от ЕС. През периода 2014 – 2020 г. са 
въведени финансови награди и санкции, предназначени да стимулират по-добро 
изпълнение. 

o Предварителните условия представляват регулаторни, институционални 
и стратегически условия, които държавата членка трябва да изпълни, преди 
да започне изпълнението на програмата или най-късно до края на 2016 г. 
Комисията има възможност да спре всички или част от междинните 
плащания, ако дадена държава членка не изпълни приложимите 
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предварителни условия. Този механизъм е засилен в предложението на 
Комисията за периода 2021 – 2027 г. за благоприятстващите условия. 

o В съответната програма се определя задължителен резерв за изпълнение, 
с който 6 % от разпределените средства за дадена държава членка се 
обвързват с постигането на определени междинни цели. Комисията също 
така разполага с правомощия да налага финансови санкции за неизпълнение 
на междинните цели и крайните количествени цели70. Тя предлага резервът 
за изпълнение да бъде премахнат през периода 2021 – 2027 г. Нейното 
намерение е изпълнението да се отчита, наред с други съображения, чрез 
въвеждане на междинен преглед на всяка програма през 2025 г. във връзка 
с препрограмирането на средствата. 

o Пряко бюджетиране въз основа на изпълнението, при което финансирането 
се обвързва с резултатите. За периода 2014 –2020 г. Комисията е въвела 
съвместни планове за действие – вид финансиране, което не е свързано 
с разходите на съответните операции, а се основава на изпълнението на 
условия, свързани с напредъка по постигането на цели. През 2018 г. 
Финансовият регламент беше преразгледан и въведе нова форма на 
финансиране: финансиране, което не е свързано с разходите (плащанията ще 
се основават на изпълнението на условия или на постигането на резултати). 
Тази нова форма на финансиране е включена и в предложенията на 
Комисията за периода 2021 – 2027 г. 

51 На практика Сметната палата установи слабости в някои аспекти както на 
разработването, така и на прилагането на тези механизми. Тези слабости 
ограничават стимулиращото въздействие на механизмите. 

1. Механизмите за стимулиране следва да обхващат резултатите 

52 За да се стимулира изпълнението, от ключово значение е въведените 
механизми за стимулиране да обхващат постигането на резултати. Моделът на 
методиката за разпределяне на резерва за изпълнение не е бил насочен към 
резултатите, а по-скоро към крайните продукти и входящите ресурси71. Когато 
Сметната палата провери прилагането на резерва за изпълнение, тя установи, че 
почти всички показатели, използвани за разпределяне на резерва, са били 
свързани или с крайните продукти или с вложените ресурси и че използването на 
показатели за резултати е било незначително72. 

53 Що се отнася до новата форма на финансиране въз основа на резултати, 
предвидена за периода 2021 – 2027 г., крайният успех на предложението до 
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голяма степен ще зависи от това дали Комисията и държавите членки ще успеят 
да избегнат тенденцията за връщане към плащанията, основаващи се на вложени 
ресурси и крайни продукти, и да гарантират обвързаност на условията, които 
трябва да бъдат изпълнени, за да се задейства плащането, със съображения за 
действително постигане на резултати73. Същото съображение се отнася и до 
предложения междинен преглед за периода 2021 – 2027 г.74 

2. Механизмите за стимулиране следва да се прилагат и да водят до 
реални финансови ползи или санкции 

54 За да бъдат надеждни, механизмите за стимулиране е важно да се прилагат 
и да водят до реални финансови ползи или санкции. Това невинаги е така както 
на равнище програми, така и на равнище проекти. Постигането на целите за 
изпълнение, т.е. резултатите, обикновено няма никакво отражение върху 
равнището на финансиране:  

o На равнище програми Комисията е решила да не спира плащания за 
програмите въпреки факта, че голям брой предварителни условия не са 
били изпълнени75. В този контекст Световната банка отбелязва, че санкцията 
с оттегляне на финансиране се оказва трудна за изпълнение по политически 
причини76.  

o Стимулиращият ефект на резерва за изпълнение е отслабен от факта, че ако 
съответните междинни цели не бъдат постигнати, финансирането от резерва 
за изпълнение няма да бъде изгубено за държавата членка, а може да бъде 
преразпределено към други приоритети77.  

o Освен това в края на програмния период плащането на окончателното салдо 
от Комисията на съответната държава членка в контекста на процедурата на 
приключване на програмите не е пряко обвързано с постигането на целите78. 

55 До май 2018 г. нито една държава членка не се е възползвала от 
възможността да използва съвместните планове за действие – един от трите 
основни механизма за стимулиране на изпълнението79. След покана за 
представяне на предложения, през януари 2019 г. Комисията възложи два 
пилотни съвместни плана за действие по линия на ЕСФ, които ще се прилагат 
в Нидерландия и Португалия. 

56 На равнище проекти само в много малко случаи постигането на целите за 
изпълнение има отражение върху равнището на финансиране от ЕС. 
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Годишен доклад за 2014 г. 

В един случай споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 
на проект по ЕФРР в Румъния предвижда, че бенефициентът трябва да върне 
част от получената помощ, ако показателите за резултати, определени 
в споразумението за безвъзмездна финансова помощ, не са изпълнени при 
приключването на проекта. Въпреки че показателите за резултати не са били 
изцяло изпълнени, това не е имало никакво отражение върху бенефициента от 
гледна точка на полученото финансиране80. 

3 – Принципи, свързани с прилагането 

57 Изпълнението на програмите от държавите членки и техните региони 
обикновено започва веднага след като стратегическите документи и програми 
бъдат приети от Комисията. То се организира от „управляващи органи“ във всяка 
държава и/или регион и включва подбор и изпълнение на проекти, които на 
теория следва да допринасят за целите на програмата, като същевременно 
предлагат най-доброто съотношение между качество и цена. Ролята на 
Комисията по време на етапа на изпълнение е относително ограничена. За този 
етап има три ръководни принципа, свързани със своевременното изразходване 
на средствата, подбора и изпълнението на проектите и преразглеждането на 
програмите. 

7 Държавите членки изразходват 
своевременно своите средства по 
политиката на сближаване 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

58 Държавите членки следва да избягват ситуации, в които значителна част от 
средствата по политиката на сближаване трябва да бъдат усвоени в края на 
програмния период, тъй като натискът за изразходване на средствата може да 
доведе до недостатъчно съобразяване с икономическата ефективност81. Одитите 
на Сметната палата показват, че закъсненията в изпълнението създават рискове 
за постигането на целите на програмите и може да доведат до подбор на проекти 
с лошо качество в края на програмния период. През програмния период 2007 – 
2013 г. средствата се усвояват бавно82, а през периода 2014 – 2020 г. дори още по-
бавно. Според оценки на Комисията, до април 2019 г. – 6-ата година от текущата 
МФР, държавите членки са изразходили 27 % от предоставеното им финансиране 
от ЕС. Макар да няма гаранции за по-навременно изпълнение, мерките за 
опростяване, предложени от Комисията за периода 2021 – 2027 г., може да 
доведат до по-бързо изпълнение на програмите в държавите членки. 
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1. Изпълнението на програмите следва да започва възможно най-рано през 
съответния програмен период 

59 Приемането на законодателната рамка е съществено предварително 
условие за изготвянето на програмите, защото с нея се предоставя правна 
сигурност на държавите членки, че техните разходни планове и цели, определени 
в програмите, са в съответствие с целите на ЕС. От друга страна, приемането на 
програмите от Комисията отбелязва началото на плащанията от бюджета на ЕС 
към дадена програма83. 

60 За двата програмни периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. късното 
приемане на законодателната рамка е довело до късно приемане на 
програмите84. Освен това за периода 2014 – 2020 г. Сметната палата отбелязва, че 
е имало проблеми с качеството на първоначалните проекти на програмните 
документи, представени от държавите членки85. За периода 2014 – 2020 г. 
законодателният пакет за политиката на сближаване е бил приет през декември 
2013 г. – едва 2 седмици преди началото на програмния период, което е 
с 5 месеца по-късно в сравнение с приемането му за предходния период86. До 
декември 2014 г. – 1 година след началото на програмния период 2014 – 2020 г., 
са били приети едва 64 % от програмите по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“. Това оказва неизбежен верижен ефект върху реализирането на 
отпуснатите средства и ниското равнище на плащанията през първите години87. 
За да се разреши проблемът с късното приемане на законодателната рамка, 
Комисията насърчи ранното политическо споразумение относно МФР за периода 
след 2020 г. и прие своите предложения за периода след 2020 г. през май и юни 
2018 г. – 30 месеца преди началото на новия програмен период, в съответствие 
с графика, който Сметната палата предложи в един от своите специални 
доклади88. 

61 За периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. са включени крайни срокове за 
представяне на споразуменията за партньорство и програмите. В предложението 
за периода 2021 – 2027 г. обаче липсват такива крайни срокове89. От друга страна, 
тези предложения включват някои мерки за опростяване, които може да 
спомогнат за навременното изпълнение, като например опростен процес на 
определяне на компетентните органи и включване на образци за програмните 
документи90. Тези мерки обаче сами по себе си не могат да гарантират 
навременно приемане на програмите, ако има забавяне при приемането на 
законодателния пакет. 
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2. Следва да се избягват закъснения при изпълнението на проектите 

62 Държавите членки отговарят за своевременното изпълнение на проектите 
в областта на сближаването. През годините Сметната палата многократно е 
докладвала за закъснения при изпълнението на съфинансирани от ЕС проекти 
и причините за тях91. Тези закъснения може да застрашат и постигането на 
целите/целевите стойности на равнището на програмите92. Това важи с особена 
сила за държавите членки, в които средствата от ЕС представляват значителна 
част от публичните инвестиции. 

3. Припокриването на периодите на допустимост следва да се избягва 
доколкото е възможно, а процедурата на приключване на програмите следва 
да завършва непосредствено след края на периода на допустимост 

63 Допълнително обяснение за бавното начало при изразходването на 
средствата е, че в средата на програмния период държавите членки все още 
могат да използват средства от предходния период93. Тези припокриващи се 
периоди на допустимост означават, че държавите членки имат право да 
продължат да изразходват средства след края на програмния период 
в продължение на 2 години за периода 2007 – 2013 г. и в продължение на 
3 години за периода 2014 – 2020 г.94 За периода 2021 – 2027 г. предложението е 
отново да се премине към срок от 2 години, което Сметната палата приветства 
като първа стъпка в правилната посока за максимално съгласуване на периода на 
допустимост с програмния период95. След края на този период на допустимост 
процедурата на приключване на програмите, при която държавите членки 
изготвят и представят своите документи по приключването и Комисията ги 
оценява, добавя поне още 2 години. 

64 Своевременното изпълнение на програмите зависи от наличието на човешки 
ресурси. Удължените периоди на допустимост и процедурата на приключване на 
програмите ангажират тези ресурси96, като представляват демотивиращ фактор за 
започване на програмите от следващия програмен период и поради това засягат 
своевременното изпълнение97. 

8 При подбора и изпълнението на 
проектите се прилага подход, насочен 
към резултатите 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

65 За да се постигне ефективност на политиката, не е важно само да бъде 
определена ясна интервенционна логика в етапа на програмиране (вж. РП № 3). 
От съществено значение е по време на етапите подбор на проекти и изпълнение 



35 

 

да се следва ориентиран към резултатите подход, тъй като ефективността на една 
политика се определя главно от качеството на финансираните проекти и тяхната 
добавена стойност от гледна точка на осезаемите резултати98. Като цяло след 
периода 2014 – 2020 г. законодателната рамка предвижда по-голяма насоченост 
към резултатите при подбора и изпълнението на проектите, но ефективното 
прилагане на правилата продължава да представлява предизвикателство. 
Европейският парламент подчертава, че е необходимо да се направи повече през 
етапа на изпълнение на програмите, за да се гарантира необходимият акцент 
върху постигането на резултати99. 

1. Необходим е насочен към резултатите подход при подбора на проекти 

66 Основните елементи на ориентирания към резултатите подход са следните: 

o При процеса на подбор следва да се гарантира, че подбраните проекти 
отговарят на програмата и осигуряват ефективен принос за постигането на 
нейните конкретни цели. Сметната палата установи, че по отношение на 
посетените от нея програми в контекста на последния одит относно подбора 
на проекти, това е валидно за периода 2014 – 2020 г.100 

o Критериите за подбор на проекти следва да изискват от бенефициентите да 
определят поне един действителен показател за резултати, който да 
отговаря на целите на програмата. В рамките на същия одит Сметната палата 
установи, че за периода 2014 – 2020 г. критериите не отчитат в достатъчна 
степен резултатите, а са съсредоточени най-вече върху крайните продукти 
и разходите101. 

o Проектите, кандидатстващи за финансиране, следва да бъдат оценени 
и класирани. При същия одит Сметната палата установи, че за периода 2014 – 
2020 г. проектите обикновено са били одобрявани на принципа „първият по 
време е първи по право“, вследствие на което е възможно финансирането да 
не е било отпуснато за най-добрите проекти102. 

o Обхватът на избраните проекти следва да бъде ясно обоснован от нуждите 
и те следва да бъдат най-подходящи за целите на програмата. В много от 
своите одити Сметната палата констатира проблеми във връзка с обхвата на 
проектите, избрани за финансиране. Понякога това се дължи на слаба 
интервенционна логика (анализ на нуждите) на етапа на програмиране (вж. 
РП № 3). Въпреки това, дори когато интервенционната логика е ясна, 
незадоволителните процедури за подбор могат да доведат до това 
неподходящи проекти да получат финансиране103. 
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67 В проекта на РОР за периода 2021 – 2027 г. се предлага на Комисията да 
бъдат предоставени допълнителни правомощия при одобряването на критериите 
за подбор и се въвеждат допълнителни изисквания за управляващите органи във 
връзка с подбора на проекти. Това има потенциал да постигне по-голяма 
насоченост към резултатите при подбора на проекти и разходната ефективност на 
избраните проекти104. 

2. В договорите/споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ следва да бъдат включени показатели за изпълнение 

68 В договорите/споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ следва да бъдат включени показатели за изпълнение, така че да е 
възможно да се измери степента, в която са постигнати целите на програмата105. 

69 На равнище проекти, за трите проверени периода законодателството не 
съдържа изрично изискване за включване на показатели за изпълнение 
в споразуменията за безвъзмездна финансова помощ. В резултат на това 
Сметната палата констатира, че е трудно да се наблюдава до каква степен 
проектите по ЕФРР за периода 2014 – 2020 г. допринасят за постигането на целите 
на програмата106. Този проблем важи и за ЕСФ, тъй като много споразумения за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ не включват количествено 
измерими показатели за резултатите107. 

3. Изпълнението на проектите следва да бъде разходно-ефективно 

70 Законодателството за периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. включва 
редица мерки, предназначени да гарантират, че избраните проекти се изпълняват 
по разходно-ефективен начин (оптимално съотношение между използваните 
ресурси и постигнатите резултати): изискване за извършване на анализ на 
разходите и ползите за големите проекти, определяне на таван на финансирането 
за генериращите приходи проекти и задължение за прилагане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. Въпреки че се запазва изискването за 
прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки, 
в предложената законодателна рамка за периода 2021 – 2027 г. останалите 
изисквания се премахват, което според Сметната палата представлява риск за 
доброто финансово управление108. 

71 Сметната палата често е установявала проблеми с разходната ефективност 
на проектите, финансирани по фондовете за сближаване. 
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9 Измененията на програмите се 
извършват въз основа на съображения 
за ефективно изпълнение, включително 
резултати 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

72 По време на изпълнението на програмата може да се извърши 
препрограмиране на средствата (прехвърляне на средства между програми 
и между приоритети, промяна на процентите на съфинансиране или промяна на 
публичния/частния компонент на националния принос), което позволява на 
държавите членки повторно да организират своите операции, така че да вземат 
под внимание промените в обстоятелствата. Държавите членки могат да 
препрограмират финансирането чрез предложение за изменение на съответните 
програми, което трябва да бъде одобрено от Комисията. За да се запази 
установената за програмите интервенционна логика, измененията на програмите 
следва да се извършват въз основа на съображения за ефективно изпълнение, 
включително резултати110. 

73 Условията за тези изменения дават на държавите членки значителна 
свобода на действие за периода 2007 – 2013 г.111 За този период Сметната палата 
установи, че измененията на програмите невинаги са се ръководили от 
съображения за постигане на резултати, а целта е била най-вече да бъдат 
разрешени трудностите при изразходването на всички налични средства от ЕС. 

74 В периода 2014 – 2020 г. законодателната рамка е засилена чрез въвеждане 
на необходимостта от обосновка на предлаганите промени в програмите 
и оценка на очакваното им въздействие върху постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“ и на програмите112, както и чрез въвеждане на правила 
относно промените в показателите за резерва за изпълнение113. В предложенията 
за периода 2021 – 2027 г. обаче, макар че за измененията на програмите отново 
се изисква обосновка и държавите членки трябва да оценяват очакваното им 
отражение върху целите на програмата, ограниченията по отношение на 
показателите са премахнати. За периода 2021 – 2027 г. Комисията предложи 
задължителен междинен преглед, при който всички програми да бъдат изменени 
през 2025 г., за да се определят средствата за отпускане през последните 

Специален доклад относно инвестициите в енергийна ефективност 

Сметната палата установи, че разходната ефективност не е била определящ 
фактор при разпределянето от страна на държавите членки на финансирането 
за мерки за енергийна ефективност и конкретни проекти109. 
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2 години. Сметната палата обаче отбелязва, че не е ясно как ще се оценява 
качеството на изпълнението114. Освен това въвеждането на възможност за 
трансфер на средства в размер до 5 % чрез изменение на дадена програма, без 
да е необходимо одобрение от Комисията115, увеличава и риска промените да 
бъдат извършвани, без да се вземат под внимание съображения за постигане на 
резултати116. 

1. Измененията на програмите следва да включват съображения за 
постигане на резултати 

75 Сметната палата установи, че измененията на програмите невинаги включват 
съображения за постигане на резултати. 

2. Количествени цели не следва да бъдат преразглеждани без обосновка, 
а следва да отразяват равнището на финансиране 

76 Сметната палата счита, че базовите и целевите стойности за показателите за 
изпълнение следва да бъдат определени на правилното ниво още от самото 
начало118 и да бъдат адаптирани само при изключителни обстоятелства (външни 
фактори и промени в бюджета). Необоснованите и чести ревизии на целевите 
стойности отслабват насочеността към постигането на резултати на политиката на 
сближаване. 

77 Сметната палата установи няколко случая на чести и необосновани 
изменения на количествените цели. 

Специален доклад относно подкрепата от Комисията на екипите за 
действие за младежта 

За периода 2007 – 2013 г. Сметната палата установи, че оценката на Комисията 
на измененията на програмите, предложени от държавите членки, е била 
съсредоточена главно върху бюджетните аспекти на дейностите по 
препрограмиране, вместо върху най-пълноценното използване на средствата от 
ЕСФ117. 

Специален доклад относно помощта от ЕФРР за МСП в областта на 
електронната търговия 

За периода 2007 – 2013 г. Сметната палата докладва, че измерването на 
постигнатия напредък понякога е било застрашено поради изменения 
в показателите и стойностите на количествените цели, често в края на 
програмния период и невинаги основателно119. 
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78 Когато значителните промени във финансирането са обосновани, 
количествените цели на програмите следва да бъдат преразгледани. Ако не бъдат 
отразени, това може да затрудни оценката на ефективността на програмата120. 
Сметната палата установи, че значителни изменения във финансирането не са 
били последователно отразени в целевите стойности. 

4 – Принципи, свързани с мониторинга и докладването 

79 Както Комисията, така и държавите членки носят отговорност за 
извършването на мониторинг върху програмите. На равнище държави членки 
управляващите органи извършват мониторинг върху изпълнението на 
програмите, обобщават информацията от мониторинга и считано от периода 2014 
– 2020 г. потвърждават надеждността на данните за изпълнението пред 
Комисията. Докладването е тясно свързано с мониторинга и е един от основните 
елементи, чрез които следва да се реализира задължението за даване на отчет. 
В хода на програмните периоди държавите членки представят на Комисията 
доклади, които тя след това използва като основа за публикуване на 
стратегически доклади (напр. годишен обобщаващ доклад, годишни отчети за 
дейността). За този етап има три принципа, свързани с навременните данни за 
изпълнението, задължението за даване на отчет и използването на 
информацията за изпълнението. 

80 Навременните и качествени данни за изпълнението са в основата на всяка 
ефективна система за управление на изпълнението. Качествените данни за 
изпълнението са от съществено значение по време на целия цикъл на управление 
на политиката, за оценяването на постиженията и преценяването на 
необходимостта от корективни действия122. Корективните действия включват 

Специален доклад относно образователните цели на ЕС в областта 
на сближаването 

Сметната палата установи, че за две програми в Италия финансовите средства 
за образование са намалени съответно с 8 % и 10 % от първоначалния бюджет, 
без да се направи изменение на показателите и техните целеви стойности, нито 
да се предостави подходяща обосновка121. 

10 Системите за мониторинг осигуряват 
навременни и качествени данни за 
изпълнението 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 
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изготвянето на последващо законодателство и, конкретно за периода 2014 – 
2020 г., извършването на съдържателен преглед на изпълнението123 (вж. РП No 6). 
Това ще придобие още по-голямо значение в контекста на увеличените 
възможности за пряко обвързване на плащанията с изпълнението. 

81 За периода 2014 – 2020 г. законодателната рамка е подсилена в сравнение 
с периода 2007 – 2013 г., например чрез въвеждането на задължителен 
електронен обмен на информация за изпълнението между бенефициентите, 
органите на държавите членки и Комисията, и чрез въвеждането на мерки за 
гарантиране на качеството на данните на равнище държави членки. 
В предложенията за периода 2021 – 2027 г. тези механизми се запазват, като от 
държавите членки също така се изисква да предават данни за изпълнението на 
всеки 2 месеца, което следва да подобри навременното предоставяне на 
данните. 

82 В своите одити Сметната палата често констатира недостатъци по отношение 
на надеждността, пълнотата или навременността на информацията, представяна 
от държавите членки (където се генерират по-голямата част от данните) на 
Комисията. В предложенията за периода 2021 – 2027 г. се въвежда отговорност за 
държавите членки за качеството и надеждността на системата за мониторинг и за 
данните за показателите124. Сметната палата обаче продължава да счита, че 
в предложенията не е дефинирано достатъчно ясно кой отговаря за проверката 
на качеството на данните, по-специално каква е ролята на Комитета за 
наблюдение и на Комисията125. 

1. Системите за мониторинг предоставят качествени данни за 
изпълнението, които са на разположение в подходящия момент 

83 И в трите периода управляващите органи са правно задължени да създадат 
система, която позволява записването и съхранението на данни за изпълнението 
в компютризирана форма. През периода 2014 – 2020 г. се наблюдава значително 
подобрение на разпоредбите, допринасящо за получаването на качествени данни 
за изпълнението от системите за мониторинг: 

o Държавите членки могат да обменят информация с бенефициентите чрез 
електронни средства („електронно сближаване“). В предложението за 
периода 2021 – 2027 г. това е задължително. 

o Комисията е въвела система, която позволява на управляващите органи да ѝ 
предават данните за изпълнението по електронен път и в структурирана 
форма (която се запазва за периода 2021 – 2027 г.). 
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o В контекста на предварителните условия са включени механизми за 
събиране и обработване на данни във връзка с показателите за резултати. 
Има предложение тези разпоредби да бъдат премахнати за периода 2021 – 
2027 г. 

84 В предложенията за периода 2021 – 2027 г. от държавите членки се изисква 
да предават данни за изпълнението на всеки 2 месеца, което следва да подобри 
навременното предоставяне на данни. 

85 Независимо от тези разпоредби, слабостите в качеството на данните са един 
от най-често срещаните проблеми, констатирани в одитите на Сметната палата. 

2. Качеството на тези данни следва да бъде гарантирано от Комисията 
и държавите членки 

86 И за двата периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. държавите членки носят 
отговорност за създаването на системи за мониторинг и докладване и за 
гарантиране на тяхната надеждност. Тази системи се одитират от одитните органи 
(процес на определяне на компетентните органи), преди да започне 
изпълнението на програмите. Чрез своите одити Комисията следва да провери 
надеждността на данните, предоставяни от държавите членки. Чрез своите одити 
на системите както Комисията, така и одитните органи следва да проверяват 
и устойчивостта на системите за записване на данните за изпълнението, 
предоставяни от държавите членки127. 

87 В периода 2014 – 2020 г. отговорностите за гарантиране на качеството на 
данните в държавите членки се засилват. Управляващите органи трябва да 
потвърдят надеждността на данните за изпълнението пред Комисията в своите 
декларации за управлението. След това одитните органи потвърждават тази 

Специален доклад относно младежката безработица 

Всички посетени държави членки разполагат само с ограничена информация за 
вида помощ, получавана от NEET лицата преди стартирането на схемата 
„Гаранция за младежта“, за броя направени предложения/услуги и за 
свързаните с тях разходи. Сметната палата констатира също така редица 
несъответствия и проблеми с надеждността на данните, докладвани от 
държавите членки, които са се отразили върху съпоставимостта. Бяха 
установени проблеми, включително с изчерпателността на данните, 
в държавите членки, които имат множество доставчици по схемата „Гаранция 
за младежта“, но не и единна хармонизирана система за докладване126. 
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оценка в одитните си становища. Комисията може също така да спре 
извършването на плащания, ако има сериозни недостатъци в качеството 
и надеждността на системите за мониторинг или в данните за изпълнението. Към 
април 2019 г. Комисията беше започнала две такива процедури за спиране на 
плащанията. 

88 В редица одити на Сметната палата се констатират конкретни слабости, 
свързани с механизмите за гарантиране на качеството на данните както на 
равнище държави членки, така и на равнище Комисия. 

Специален доклад относно помощта от ЕФРР за МСП в областта на 
електронната търговия 

В две от избраните държави членки управляващите органи не са извършвали 
необходимите проверки относно надеждността на данните, въвеждани 
в системата128. 

Специален доклад относно подбора и мониторинга на проектите 
по ЕФРР и ЕСФ в програмния период 2014 – 2020 г. 

Сметната палата отбелязва, че в периода 2014 – 2020 г. по-голямата част от 
одитите на Комисията и одитните органи на системите за мониторинг 
и надеждността и наличността на данните не са започнали до 2017 г., като това 
е ограничило получената увереност. Сметната палата посочва, че тъй като 
прегледът на изпълнението ще се извърши през 2019 г. има риск евентуалните 
корективни мерки да не могат да бъдат завършени навреме, а прегледът на 
изпълнението да не се основава на точна информация129. 

89 През 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията също е открила 
проблеми с използваните механизми за гарантиране на качеството на данните за 
изпълнението за периода 2007 – 2013 г. Тя препоръча ГД „Регионална 
политика“/ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ да разработят 
стратегия за подобряване на надеждността на информацията за изпълнението на 
държавите членки. Според последващия одит на Службата за вътрешен одит 
препоръката е била изпълнена през 2016 г. 

90 Според Сметната палата предложеният регламент за периода 2021 – 2027 г. 
продължава да не е достатъчно ясен по отношение на това кой отговаря за 
осигуряването на качеството на данните. Въпреки че в него се предлага Комитетът 
за наблюдение да упражнява контрол върху изпълнението на програмите и да 
разглежда и одобрява представяните на Комисията годишни доклади 
и окончателни доклади за качеството на изпълнението, това не се отнася до 



43 

 

данните за изпълнението. Сметната палата също така отбелязва, че 
в предложения РОР няма разпоредби относно ролята на Комисията при 
проверката на качеството на подадените към нея данни130. 

11 Налице е ясна отговорност за 
докладване на изпълнението 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

91 Задължението за публично докладване относно постигнатите резултати 
с финансирането от ЕС осигурява важна връзка между ЕС и неговите граждани. 
Правилата, които уреждат задължението за докладване относно 
законосъобразността и редовността, като цяло не се отнасят до изпълнението, 
ориентирано към резултати. Докладването зависи от наличието на качествени 
данни и доклади дали са постигнати целите, но такива често липсват. 

1. Докладите следва да дават вярна и точна представа за изпълнението 
и да бъдат публично достъпни 

92 Трябва да има съгласувано докладване относно резултатите от 
интервенциите на ЕС. От особено значение е докладваните резултати да са 
надеждни и да са в съответствие с целите131. Установените проблеми с наличието 
и надеждността на данните (вж. РП № 5, 8 и 10), заедно с проблемите 
с превръщането на стратегическите цели в оперативни цели за ръководителите 
(вж. РП № 1), ограничават способността на Комисията да изготвя доклади относно 
изпълнението на тези цели на високо равнище132. 

93 Докладите на ЕС за изпълнението следва да дават вярна и точна представа 
за постигнатото133. Докладването на Комисията за изпълнението не е достатъчно 
балансирано, тъй като предоставя ограничена информация за 
предизвикателствата и слабостите134. В него също така не се отчитат 
ограниченията, произтичащи от обстоятелството, че по необходимост се разчита 
на данните от държавите членки, които може да са неточни или ненадеждни135. 

94 Публичната достъпност до информацията за изпълнението е важен аспект на 
задължението за докладване136. От 2014 г. насам докладваните от управляващите 
органи данни за напредъка по отношение на всички общи показатели за 
сближаване са публично достъпни на откритата платформа на Комисията за 
данни в областта на сближаването. Сметната палата обаче счита за крачка назад 
залегналото в предложенията за периода 2021 – 2027 г. преустановяване както на 
годишните доклади за изпълнението на държавите членки137, така и на 
стратегическите доклади на Комисията до органите по освобождаване от 
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отговорност относно степента на изпълнение на стратегическите цели от 
фондовете138. 

2. Отговорните органи за изпълнението на бюджета на ЕС следва да поемат 
ангажимент за доброто му финансово управление 

95 Наличието на качествени данни и доклади относно изпълнението на целите 
и постигането на резултатите следва да дава възможност на компетентните 
органи за изпълнението на бюджета на ЕС да поемат ангажимент за добро 
финансово управление съгласно изискванията на Финансовия регламент139. 

96 Във връзка с програмите за периода 2007 – 2013 г. Сметната палата изрази 
съжаление, че процедурата на приключване на програмите не включва приемане 
от страна на Комисията на елементи на изпълнението като например 
постигнатите резултати, както и че Комисията не докладва на бюджетния орган 
относно ориентираното към резултатите изпълнение140. 

97 Освен това, въпреки че годишните отчети за дейността включват декларация 
за достоверност от генералните директори, едно от твърденията в която е, че 
ресурсите, предвидени за описаните в отчета дейности, са използвани по 
предназначение в съответствие с принципите на добро финансово управление, на 
практика предоставената увереност изрично изключва въпросите на 
ориентираното към резултати изпълнение. Предоставената декларация за 
увереност и всички изразени в нея резерви са ограничени до въпросите на 
редовността и вътрешния контрол141. 

98 Освен това във всеки годишен отчет за дейността генералният директор 
декларира, че информацията в отчета дава вярна и точна представа. През 
предходните години тази декларация не обхващаше качеството на докладваните 
данни за изпълнението142. Вътрешните указания на Комисията за изготвяне на 
годишните отчети за дейността за 2018 г., публикувани през пролетта на 2019 г., 
обаче вече изискват декларация от член на висшето ръководство до генералния 
директор, която да обхваща данните за изпълнението и да служи като подкрепящ 
документ за декларацията на директора. Практическото отражение от тези 
допълнителни декларации не става ясно от насоките, а Сметната палата все още 
не е проверила самите декларации. 
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12 Информацията за изпълнението се 
използва за предприемане на 
коригиращи действия и подпомагане на 
процеса на стратегическо планиране 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

99 Важно е информацията за изпълнението да се използва за управление на 
дейностите, оптимизиране на резултатите и извършване на корекции на 
системите за управление, както и за подпомагане на процеса на стратегическо 
планиране143. Това важи за всички етапи от цикъла на бюджетното управление – 
от разпределянето на средствата по време на МФР до програмирането 
и управлението на самите проекти. 

100 За периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. държавите членки изпращат 
информация на Комисията за изпълнението на програмите (включително за 
възникналите трудности и предприетите мерки за справяне с тях) чрез годишните 
си доклади за изпълнението; тези доклади се одобряват от комитетите за 
наблюдение и впоследствие се валидират от Комисията. За периода 2021 – 2027 г. 
Комисията предлага вместо това да се използват срещи за годишен преглед на 
качеството на изпълнение между Комисията и държавите членки, за да се 
извърши преглед на изпълнението на програмите. Предложението обаче е 
неясно, що се отнася до участниците, съдържанието и последиците от тези 
срещи144. Освен това докато данните за изпълнението ще се предоставят 
електронно от държавите членки на всеки 2 месеца (вж. РП № 10), срещите за 
преглед на качеството на изпълнение ще се провеждат само веднъж годишно145. 

101 Сметната палата констатира, че информацията за изпълнението не се 
използва в достатъчна степен, понякога най-вече защото не е налична. Специален 
проблем е това, че незадоволителните резултати не водят до финансови санкции 
нито на стратегическо равнище, нито на равнище програми или проекти. 

1. За да може вземането на решения да се основава на обективни данни, 
следва да има съдържателна информация за изпълнението 

102 По предходни ръководни принципи (вж. РП № 5, 8 и 10) Сметната палата е 
посочила, че наличието на съдържателна информация за изпълнението не е 
гарантирано, което само по себе си ограничава нейното използване за вземане на 
решения и предприемане на коригиращи действия. Освен това цикълът на 
управление на програмите предполага проблем с навременното предоставяне на 
данни, тъй като е необходимо известно време, преди да има данни за 
резултатите (от системите за мониторинг) и те да могат да бъдат използвани за 
вземането на решения. Проблемът с късното предоставяне на данни за 
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резултатите се увеличава допълнително от закъсненията в стартирането на 
програмите (вж. РП № 7). Службата за парламентарни изследвания на 
Европейския парламент отбелязва, че между два цикъла на МФР липсва етап на 
размисъл и че когато трябва да започне разглеждането на бъдещите 
предложения и позиции, все още не са извлечени пълни поуки от политиката от 
предходния програмен период146. Същият проблем съществува във връзка 
с информацията, генерирана от последващите оценки за конкретен програмен 
период147 (вж. РП № 13). 

2. Информацията за изпълнението, когато съществува, следва да бъде 
използвана за упражняване на мониторинг и за предприемане на корективни 
действия 

103 По отношение на процеса на стратегическо планиране, в РП № 2 Сметната 
палата отбелязва, че разпределянето на средства за държавите членки следва да 
взема предвид информацията за миналите резултати. В одитите си Сметната 
палата констатира, че както на равнище програми, така и на равнище проекти 
невинаги е бил извършван мониторинг на информацията за изпълнението, както 
и че при неизпълнение на целевите стойности не са били предприемани 
коригиращи мерки (като например прилагане на финансови корекции). В РП № 6 
Сметната палата посочва, че постигането на целите за изпълнение обикновено 
няма отражение върху равнището на финансиране от ЕС, както на равнище 
програми (напр. резерва за изпълнение, приключването на програмите), нито на 
равнище проекти. 

104 Сметната палата е установила други случаи, в които информацията за 
изпълнението не е била използвана в пълна степен. 
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Специален доклад относно подпомагането на Комисията за 
екипите за действие за младежта 

В протоколите от срещите за годишен преглед Сметната палата установи, че 
коментарите на Комисията са били съсредоточени върху финансовото 
изпълнение и крайните продукти, а не върху действителните резултати. Освен 
това Комисията е приела данните, представени от държавите членки на 
срещите за годишен преглед, без да ги провери. В един случай макар 
и Комисията да е докладвала, че целевите стойности за три от мерките вече са 
постигнати, преизчисляването на Сметната палата показа, че всъщност са били 
постигнати едва 72 % от целевата стойност148. 

Специален доклад относно широколентов достъп до интернет 
в държавите – членки на ЕС 

Сметната палата установи пример за неподходящи корективни действия — до 
2020 г. няма да бъдат постигнати всички цели относно широколентовия достъп 
до интернет за държавите членки. Комисията обаче не е предложила никакво 
корективно действие149. 

5 – Принцип, свързан с оценяването 

105 Последният етап от цикъла на изпълнението е оценяването, при което 
задълбочено се оценяват постиженията и тяхното въздействие. Оценките могат 
да се извършват на равнище програми (предварителна оценка, оценки в рамките 
на периода — например междинни оценки150, последваща оценка) или на 
равнище политика (предварителна оценка на въздействието, последващ 
преглед). Оценките на държавите членки се отнасят за програмите (или групи от 
програми) на национално или регионално равнище, докато оценките на 
Комисията се отнасят за средствата или програмите на ниво ЕС. 

13 Оценките на равнище програма 
и политика се използват за вземането на 
решения 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

106 Комисията като цяло е разработила и въвела добре разработена система 
на оценки, а системата ѝ за последващ преглед до голяма степен е подобна на 
системите в повечето държави членки151. През 2018 г. ОИСР класира системата на 
ЕС за последващ преглед на четвърто място между членовете на ОИСР152. 

107 Сметната палата обаче установи два основни проблема, които се отразяват 
върху полезността на оценките: 
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o оценките не се използват за вземането на решения, защото не се извършват 
или не са налични в подходящия момент или ако съществуват, не се 
използват в достатъчна степен за вземането на решения; 

o оценките не се основават на подходящи данни в тяхна подкрепа. 

1. Оценките следва да се използват за вземането на решения 

108 Понякога оценките на въздействието и предварителните оценки не се 
извършват. 

Становище относно предложението за РОР 

o На равнище политика, от 2002 г. насам всички значими законодателни 
предложения трябва да бъдат подложени на оценка на въздействието. За 
разлика от другите периоди, Комисията не е извършила оценка на 
въздействието на РОР за периода 2021 – 2027 г. Отделните регламенти за 
всеки от седемте фонда, които се уреждат от РОР, са били предмет на 
оценки на въздействието. Тези оценки обаче не обхващат някои важни 
общозначими въпроси153. 

o Задължителните предварителни оценки на програмите от страна на 
държавите членки са помогнали да се гарантира по-
стабилна интервенционна логика в програмите. В предложенията за 
периода 2021 – 2027 г. обаче това положително развитие се премахва154. 

109 Вторият проблем е навременното предоставяне на данни. Сметната палата 
вече е посочила (вж. РП № 12) трудностите, свързани със сроковете, което 
означава, че последващите оценки, извършвани след програмния период, не 
могат да са на разположение, за да се използват за основа на законодателните 
предложения, свързани със следващия програмен период. Както Комисията 
подчертава, оценката за периода 2007 – 2013 г. е приключена през 2016 г., докато 
законодателството за периода 2014 – 2020 г. е започнало да се изготвя от 2011 г. 
нататък. Следователно тя не е могла да бъде използвана за програмирането на 
рамката за периода 2014 – 2020 г.155 

110 Със законодателната рамка за периода 2014 – 2020 г. се въвежда 
задължителна оценка на програмите (която обхваща ефективността) от страна на 
държавите членки по време на програмния период. Според Сметната палата тези 
оценки са можели поне частично да преодолеят принципния проблем 
с навременното предоставяне на данни и да подхранят с информация 
законодателните предложения за периода 2021 – 2027 г. До края на 2017 г. обаче 
такива оценки не са били извършени. За периода 2021 – 2027 г. се предлага 
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Комисията да извършва и междинна оценка на фондовете, която би могла да 
предостави полезна информация в този контекст. 

111 Третият вид проблем е, че оценките невинаги се използват. През 
периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. държавите членки нямат задължение да 
извършват последваща оценка на програмите. Службата за вътрешен одит на 
Комисията установи слабости по отношение на свързаните с оценките 
последващи действия (напр. използването им) от страна на държавите членки. 
Например повечето държави членки от извадката на Службата за вътрешен одит 
на Комисията не са изготвили всеобхватен план за действие по отношение на 
препоръките от оценките. Съгласно предложението на Комисията този вид 
оценка ще бъде задължителен за периода 2021 – 2027 г. 

2. Оценките следва да се основават на полезни и надеждни факти 

112 Сметната палата вече посочи редица проблеми, свързани с наличието 
и надеждността на данните (вж. РП № 5, 8 и 10). Тези проблеми оказват влияние 
и върху оценките. 

Специален доклад относно последващ преглед на 
законодателството на ЕС 

Според Сметната палата въпреки че оценките се извършват в съответствие 
с нормативните изисквания и добрите практики, определени в Насоките за по-
добро регулиране, липсата на данни е основен проблем, затрудняващ 
извършването на добър преглед, основан на фактите156. 

113 В своя доклад за последваща оценка на „системата на изпълнение“ за 
периода 2007 – 2013 г. Комисията заключава, че една от основните причини за 
недостатъчното използване на оценките на държавите членки за извличане на 
поуки от изпълнението на политиката е ограниченото наличие на качествени 
данни от мониторинга и данни относно групите за сравнение за целите на 
последващата оценка157. В предложенията на Комисията за периода 2021 – 
2027 г. е включено изискване управляващият орган или държавата членка да 
осигурят необходимите процедури за получаване и събиране на данните, 
необходими за оценките158. 
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6 – Принцип на свързаност (хоризонтален) 

14 В цикъла е заложен аспектът на 
устойчивост, за да се осигури 
дългосрочна ефективност на публичните 
интервенции 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

114 Устойчивостта е ключов елемент за дългосрочната ефективност на 
публичните интервенции159. Основният показател, че даден проект е постигнал 
устойчиви крайни продукти/услуги и резултати, е наличието на продължаващ 
поток от нетни ползи от този проект след неговото приключване160. 

115 Не всички финансирани от ЕС проекти показват устойчивост (или 
устойчивостта не може да бъде демонстрирана). Осигуряването на устойчивост 
и постигането на дълготрайни резултати трябва да се имат предвид през целия 
цикъл на изпълнение на програмата161. 

Етап на програмиране 

116 Осигуряването на устойчивост изисква анализ и стратегия на етапа на 
формулиране на дадена програма за поддържане на конкретна инвестиция 
в дългосрочен план162. В свой неотдавнашен одит Сметната палата установи, че 
постигането на дълготрайни резултати от продуктивните инвестиции не е 
насърчавано ефективно в съответните програми или други относими регионални 
стратегически документи. Постигането на дълготрайни резултати не е било 
приоритет163. 

117 Специален проблем във връзка с финансовата устойчивост са тарифите, 
начислявани за съфинансираните от ЕС инфраструктурни обекти. Сметната палата 
установи, че за периода 2007 – 2013 г. тези тарифи невинаги подпомагат 
устойчивостта на направените инвестиции. Например тарифите за пречистване на 
отпадъчните води, начислявани на домакинствата и промишлените предприятия, 
в много случаи са твърде ниски, за да позволят обновяването на 
инфраструктурата в края на очаквания ѝ икономически жизнен цикъл164. За да се 
реши поне частично този въпрос, в законодателството за периода 2014 – 2020 г. 
се съдържа изискване държавите членки да въведат за някои конкретни области 
(като например сектора на водоснабдяването) стратегии, които предвиждат 
устойчив източник на финансиране за поддръжка на инфраструктурата, създадена 
по съфинансираните проекти (предварително условие № 6.1). 
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118 Комисията признава, че трябва да се засили приносът на предварителните 
условия за устойчивостта на резултатите165. Вследствие на това в предложеното 
законодателство за периода 2021 – 2027 г. се включва изискването 
благоприятстващите условия да бъдат поддържани по време на целия период, 
вместо да бъдат оценявани еднократно. 

Подбор на проекти 

119 За всички периоди законодателните разпоредби изискват държавите 
членки да гарантират, че бенефициентите (организаторите) на избраните проекти 
имат административния и финансовия капацитет да поддържат проекта след 
неговото приключване. В своя одит относно подпомагането от ЕС за продуктивни 
инвестиции в предприятията обаче Сметната палата установи, че критериите за 
подбор не са акцентирали в достатъчна степен върху необходимостта 
финансираните от ЕФРР проекти да реализират дълготрайни резултати166. 
Предложените разпоредби на РОР за периода 2021 – 2027 г. са по-конкретни 
и изискват държавите членки да проверяват дали бенефициентите разполагат 
с достатъчно средства за покриване на оперативните разходи и разходите за 
поддръжка167. 

120 За големите инвестиционни проекти (над 50 млн. евро) за периодите 2007 
– 2013 г. и 2014 – 2020 г. една от целите на задължителния анализ на разходите 
и ползите е да се гарантира, че съфинансираните инвестиции са финансово 
жизнеспособни. Големите проекти, за които не е направен качествен анализ на 
разходите и ползите, често водят до финансово нежизнеспособни и/или 
недостатъчно използвани проекти168. Предложението за отпадане на големите 
проекти и следователно на задължителния анализ на разходите и ползите за 
периода 2021 – 2027 г. увеличава риска за устойчивостта. 

Етап на изпълнение 

121 И за трите програмни периода законодателството като цяло задължава 
бенефициентите да поддържат проектите за период от най-малко 5 години след 
датата на приключването им, за да избегнат връщане на финансирането169. В своя 
одит относно подпомагането от ЕС за продуктивни инвестиции в предприятията 
Сметната палата констатира, че установеният период на устойчиво развитие е бил 
спазен за всички одитирани проекти170. 

122 Тези разпоредби невинаги отразяват действителния жизнен цикъл на 
активите, който може да бъде много по-дълъг от 5 години. Това създава риск 
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бенефициентите да могат да се разпореждат с актива след изтичането на 
съответния период. 

Специален доклад относно подпомагането от ЕФРР на бизнес 
инкубаторите 

Сметната палата установи, че след изтичане на периода на устойчиво развитие 
въведените системи позволяват преминаването на значителна част от размера 
на публичното финансиране към собствениците на инкубатори171. 

Етап на мониторинг/докладване/оценка 

123 Осигуряването на устойчивост изисква подходящ мониторинг през целия 
жизнен цикъл на даден проект и след него172. Сметната палата установи, че 
понякога данните относно устойчивостта са непълни. 

Специален доклад относно подпомагането от ЕС за продуктивни 
инвестиции в предприятията 

Сметната палата констатира, че до края на 5-годишния период на устойчиво 
развитие ограниченията в информацията от мониторинга са довели до това, че 
не е било възможно да се извърши оценка на устойчивостта за почти 
половината от всички проекти. Това е така, защото управляващите органи не са 
събрали необходимите данни от мониторинга, или защото съответните 
документи вече не съществуват поради изтичане на периода на архивиране. 
Като цяло мониторингът – след приключването на проектите – на правните 
изисквания за устойчивост е останал с ограничен обхват и се различава между 
отделните програми. По-специално, тъй като не е имало правно изискване 
управляващите органи да продължат да го правят, те са спрели да проследяват 
развитието на проектите непосредствено след края на нормативно 
определения срок на устойчивост173. 

124 Като допълнително доказателство за това че на този въпрос не се отдава 
значение, Европейският парламент отбелязва, че интересът на публичния сектор 
към този проблем е бил ограничен и затова има само непълни данни относно 
устойчивостта на резултатите от проектите, съфинансирани от ЕФРР174. Освен това 
Сметната палата не откри оценки на програмите за продуктивни инвестиции, 
които да включват специфична оценка на устойчивостта на резултатите175.  



53 

 

Заключителни бележки 
125 Интервенциите на политиката на сближаване могат не само да окажат 
положително въздействие върху резултатите на държавите членки и регионите, 
в които се прилагат, но и да генерират разпространение на ефектите в други 
държави от ЕС. За да увеличи още повече положителния ефект от политиката, ЕС 
се опитва да постигне по-голяма ориентираност към резултатите при 
разходването на средства в областта на сближаването. Множеството различни 
заинтересовани страни понякога имат различни или дори противоречиви мнения 
как това може да бъде постигнато. 

126 Общата законодателна рамка на ЕС и специфичните правила за политиката 
на сближаване постепенно се променят. Сега те включват редица ключови 
характеристики, необходими за създаването на ефективна система за управление 
на изпълнението, въпреки че предложеното законодателство за периода 2021 – 
2027 г. до известна степен намалява акцента върху ориентираното към резултати 
изпълнение. Това общо подобрение в модела обаче невинаги съответства на 
начина, по който политиката се прилага. 

127 Определените от Сметната палата ръководни принципи обхващат целия 
цикъл на управление на политиката, започвайки от стратегическото планиране, 
преминавайки през изпълнението и достигайки до етапите на докладване 
и оценка. Над ръководните принципи стои концепцията за добавената стойност 
за ЕС – „стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо 
стойността, която би била постигната в резултат на индивидуални действия на 
държавите членки“. В миналото Сметната палата е подчертавала, че разходните 
програми, които не носят допълнителни ползи за ЕС със сигурност не могат да 
представляват ефективно и ефикасно използване на парите на европейските 
данъкоплатци. Сметната палата също така установи, че често е трудно да се 
определи истинската добавена стойност за ЕС, особено когато се прилага 
споделено управление, какъвто е случаят с политиката на сближаване. 

128 По отношение на областите, които изискват специално внимание, в своите 
доклади в миналото Сметната палата е отправила редица препоръки. Тези 
препоръки включват: 

o Необходимост от ясни приоритети на ЕС – със съответни целеви стойности – 
към които да допринасят разходите в областта на сближаването, 
рационализиране и опростяване на стратегическите рамки, за да се постигне 
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съгласуван набор от цели на високо равнище, които се превръщат 
в оперативни цели (РП № 1); 

o Измененията на програмите следва да се извършват въз основа на 
съображения за ефективно изпълнение, включително резултати (РП № 9). 

129 Сметната палата също така посочва, че законодателната рамка следва да е 
изготвена преди началото на програмния период, тъй като закъсненията 
в изпълнението засягат следващите етапи на цикъла. Кумулативните закъснения 
в изпълнението, заедно с припокриващите се периоди на допустимост, изместват 
фокуса от постигането на резултати към изразходването на средства (вж. РП № 7) 
и ограничават използването на данните за изпълнението за целите на оценката 
или стратегическото планиране (вж. РП № 12 и 13). 
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Приложение 

Приложение I – Развитие на насочеността към постигането на резултати в законодателството за 
политиката на сближаване 
В таблицата по-долу е показано дали за всеки ръководен принцип в съответното законодателство в областта на политиката на 
сближаване са били въведени критериите, които стоят в основата на преценките на Сметната палата. Тя разшири повечето критерии, 
така че те да съдържат повече подробности, отколкото са включени в анализа на всеки ръководен принцип в основния текст. За да 
даде пълна картина, Сметната палата анализира всички програмни периоди след въвеждането на политиката на сближаване. 

 
1989 – 
1993 г. 

1994 – 
1999 г. 

2000 – 
2006 г. 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

Принципи, свързани със стратегическото планиране       

1. ЕС е формулирал ясна и последователна визия какво иска да постигне с фондовете на политиката на сближаване, която трябва да бъде приведена в действие 
и за нея да бъде поета отговорност 
Наличие на всеобхватна стратегия за целия ЕС       

Превръщане на стратегическите цели на ЕС в цели за политиката на сближаване       

2. При разпределянето на финансирането за държавите членки се вземат предвид установените нужди и то се основава на информация за изпълнението 
Методът за разпределяне е определен в законодателството       
Разпределянето се основава на БВП       
Разпределянето се основава на нуждите в конкретни области       
Разпределянето се основава на информация за миналите резултати       

Принципи, свързани с програмирането       

3. Съществува ясна интервенционна логика 
Наличие на задължителна национална стратегия (напр. Национална стратегическа референтна рамка, 
Споразумение за партньорство)       

Определяне на целите/приоритетите на национално равнище       
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1989 – 
1993 г. 

1994 – 
1999 г. 

2000 – 
2006 г. 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

Общата стратегия за целия ЕС е преобразувана в цели на национално равнище с целеви стойности 
(очаквани основни резултати) 

      

Установяване и формулиране на нуждите на национално равнище       
Наличие на задължителни програми       
Установяване и формулиране на нуждите на равнище програми       
Определяне на целите на равнище програми       
Определяне на действията за постигане на целите на равнище програми       
Стандартизиран образец за програмите, в който интервенционната логика се описва по хармонизиран 
начин 

      

Разбивка на финансовите данни по кодове за интервенции на равнище програми       

4. Финансирането е добре насочено 
Наличие на изисквания за тематична концентрация, които задължават всички държави членки да 
разпределят определена сума за приоритетните области на ЕС 

      

Наличие на предварителни условия/благоприятстващи условия, които спомагат за концентрирането 
на средства върху целевите области/видовете бенефициенти 

      

5. Въведена е опростена и последователна рамка за измерване на изпълнението 
Показатели за крайни продукти (специфични за съответната програма)       
Показатели за крайни продукти (общи за ЕФРР/КФ/ЕСФ)       
Показатели за резултати (специфични за съответната програма)       
Показатели за резултати (общи за ЕФРР/КФ/ЕСФ)       
Задължително и предварително (при приемането на съответната програма) включване на показатели 
за крайни продукти и показатели за резултати в програмите       

Базови и целеви стойности за крайни продукти и резултати, които се изискват изрично от образеца за 
програмите 

      

Междинни цели, изисквани за крайните продукти (*за периода 2014 – 2020 г. са ограничени само до 
рамката на изпълнението) 

      

Междинни цели, изисквани за резултатите (*за периода 2014 – 2020 г. са ограничени само до рамката 
на изпълнението) 

      

Хармонизирано определение за показателите за крайни продукти и резултати в областта на 
сближаването 
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1989 – 
1993 г. 

1994 – 
1999 г. 

2000 – 
2006 г. 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

6. Въведени са механизми за стимулиране на изпълнението 
Необходимост от изпълнение на определени стратегически/регулаторни условия за ефективното 
използване на средствата (предварителни условия/благоприятстващи условия) 

      

Задължителен резерв за изпълнение/междинен преглед, при който се отчита изпълнението на 
равнище програми 

      

Плащане на окончателното салдо за програмата, обвързано с постигането на целевите стойности 
(приключване на програмата) 

      

Финансови корекции за проекти, ако не са постигнати договорените резултати (*ограничени са само 
до рамката на изпълнението) 

      

Пряко бюджетиране въз основа на изпълнението – извършване на плащания при изпълнение на 
условията и постигане на резултати (незадължително) 

      

Обвързване на отпускането на средства на ЕС с изискванията на рамката за икономическо управление 
(Европейски семестър) 

      

Принципи, свързани с прилагането       

7. Държавите членки изразходват своевременно своите средства по политиката на сближаване 
Крайни срокове за подаване на националните стратегии и програми       

Ясни срокове за определяне на компетентните органи (ако е необходимо)       

Опростен процес на определяне на компетентните органи („пренасяне“ на предходните системи)       
Наличие на финансови правила само за своевременните разходи – правилото „N+2“ или „N+3“       
Крайни срокове за подаване на документите за приключване на програмите (14 или 15 месеца след 
периода на допустимост) 

      

Краен срок за Комисията да приключи оценката на приключването на програмите и да изплати 
окончателното салдо 

      

Включване на образци за програмните документи предварително в РОР       
Изисквания, които гарантират своевременното изпълнение на проектите       

8. При подбора и изпълнението на проектите се прилага подход, ориентиран към резултатите 
Изискване към държавите членки да определят и прилагат критерии за подбор на проекти       
Изискване към държавите членки да предоставят информация на потенциалните бенефициенти 
относно възможностите за финансиране и процедурите за подбор 

      

Изискване към държавите членки критериите за подбор да гарантират приноса на избраните проекти 
към целите и резултатите 
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1989 – 
1993 г. 

1994 – 
1999 г. 

2000 – 
2006 г. 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

Има допълнителни изисквания за качество във връзка с критериите за подбор (разходна ефективност, 
съответствие с благоприятстващите условия) 

      

Критериите за подбор изискват да бъде определен поне един показател за резултати, който да 
отговаря на целите на програмата 

      

Изискване към държавите членки да приоритизират проектите, които ще бъдат избрани       
Комисията може да прави коментари по критериите за подбор; държавите членки трябва да 
предприемат последващи действия във връзка с тези коментари 

      

Задължително включване на показатели за изпълнението в споразуменията за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ       

Задължение за изпълнение на финансираните проекти по най-добрия разходно-ефективен начин 
(прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки)       

Задължение за изпълнение на финансираните проекти по най-добрия разходно-ефективен начин 
(анализ на разходите и ползите, недостиг на финансиране) 

      

9. Измененията на програмите се извършват въз основа на съображения за ефективно изпълнение, включително резултати 
Промени в програмите са възможни само при определени условия (напр. социално-икономически 
обстоятелства, трудности при изпълнението) 

      

Задължителна оценка на въздействието на промените върху целите (за държавите членки и за 
Комисията) и необходимост от обосновка на предлаганите промени в програмите 

      

Задължителна оценка на въздействието на промените върху показателите в рамката на изпълнението       

За всички изменени програми се изисква одобрение от Комисията       

Принципи, свързани с мониторинга и докладването       

10. Системите за мониторинг осигуряват навременни и качествени данни за изпълнението 
Изискване към държавите членки да въведат система за записване и съхранение на данните от 
мониторинга в компютризирана форма 

      

Изискване към държавите членки да описват механизмите за събиране и обработване на данните 
в техните програмни документи (общо предварително условие 7) 

      

Функционирането на системата се одитира от независимия одитен орган на ранен етап на изпълнение       

Задължителен обмен на информация между бенефициентите и органите чрез електронни средства 
(електронно сближаване) 

      

Изискване към държавите членки да предават данните по електронен път чрез информационно-
технологичната система на Комисията в структурирана форма 
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1989 – 
1993 г. 

1994 – 
1999 г. 

2000 – 
2006 г. 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

Управляващите органи потвърждават надеждността на данните за изпълнението пред Комисията 
в своите декларации за управлението 

      

Одитните органи потвърждават оценката на управляващите органи относно надеждността на данните 
за изпълнението в одитни становища 

      

Комитетът за наблюдение разглежда и потвърждава данните за качеството, предавани от 
управляващите органи на Комисията 

      

Ролята на Комисията при разглеждането на данните е определена в Регламента за общоприложимите 
разпоредби 

      

Комисията може да спре плащанията, ако е налице сериозен недостатък в качеството и надеждността 
на системата за мониторинг или на данните за общите и специфични показатели       

11. Налице е ясно задължение за докладване на изпълнението 
Изискване към държавите членки да предават на Комисията данни за изпълнението на програмите за 
всички фондове       

Задължителни годишни доклади за изпълнението от държавите членки       

Комисията трябва да публикува стратегически доклади       

Данните за изпълнението са лесно и публично достъпни онлайн       
Комисията трябва изрично да приеме постигнатите крайни продукти и резултати при приключването 
на програмите 

      

12. Информацията за изпълнението се използва за предприемане на коригиращи действия и подпомагане на процеса на стратегическо планиране 
Предвижда се информацията за изпълнението да се използва за решения на стратегическо равнище 
(междинен преглед) 

      

Предвижда се информацията за изпълнението да се използва за решения на равнище програми 
(резерв за изпълнение, междинен преглед и корекции за незадоволително изпълнение) 

      

Официално одобрение на изпълнението на програмите от страна на Комисията       
Официално одобрение на изпълнението на програмите от страна на комитета за наблюдение        
Годишна среща за преглед между Комисията и държавите членки за преглед на изпълнението на 
всяка програма       

Принцип, свързан с оценяването       

13. Оценките на равнище програма и политика се използват за вземането на решения 
Предварителна оценка на въздействието на законодателството относно сближаването от страна на 
Комисията 

      

Задължителна предварителна оценка на програмите от страна на държавите членки       
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1989 – 
1993 г. 

1994 – 
1999 г. 

2000 – 
2006 г. 

2007 – 
2013 г. 

2014 – 
2020 г. 

2021 – 
2027 г. 

Задължителна междинна оценка на програмите от страна на държавите членки, която обхваща 
ефективността 

      

Задължителна последваща оценка на програмите от страна на държавите членки       
Задължителна междинна оценка на политиката/фондовете от страна на Комисията       
Задължителна последваща оценка на политиката/фондовете от страна на Комисията       

Принцип на свързаност (хоризонтален)       

14. В цикъла е заложен аспектът на устойчивост, за да се осигури дългосрочна ефективност на публичните интервенции 
При подбора на проектите управляващите органи трябва да проверяват дали бенефициентите 
разполагат с (финансов и административен) капацитет за поддържане на проектите       

Държавите членки трябва да проверяват дали бенефициентите разполагат с достатъчно средства за 
покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка       

Големите проекти (> 50 млн. евро) трябва да бъдат придружени от анализ на разходите и ползите, 
който обхваща финансовата жизнеспособност на проектите г)      

Бенефициентите са задължени да поддържат проектите (проекти/производствени инвестиции 
и инфраструктура) в продължение на най-малко 5 години       

Предварителните или благоприятстващите условия изискват стратегическа рамка, която гарантира 
устойчивост на инвестициите       
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Бележки в края на текста 
1 Финансов регламент, член 33. 

2 От член 174 до член 178 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС). 

3 Лисабонската стратегия влиза в сила приблизително по същото време като 
програмния период 2000 – 2006 г., но не е отразена в законодателната рамка 
относно сближаването за този период. 

4 COM(2018) 375 от 29.5.2018 г. 

5 COM(2010) 700 окончателен от 19 октомври 2010 г. „Преглед на бюджета на 
ЕС“. 

6 Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложимите разпоредби, 
преамбюл и Съобщение на Комисията. 

7 Обяснителен меморандум, раздел 5, COM(2018) 375 окончателен. 

8 За периода 2021 – 2027 г. Комисията заявява, че нейните предложения за 
бъдещата политика на сближаване са предназначени да подкрепят 
постигането на политическите приоритети, договорени в Братислава и Рим. 

9 Годишен доклад за 2010 г., точка 8.33. 

10 Становище № 6/2018, точка 13. 

11 Становище № 6/2018, точка 17. 

12 Информационно-аналитичен документ: „Предложението на Комисията за 
многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.“, точка 16. 

13 Годишен доклад за 2017 г., точка 3.9. 

14 Годишен доклад за 2017 г., точка 3.85. 

15  Годишен доклад за 2014 г., точки 3.9, 3.87 и 3.97. 

16  Изследване за Комисията по регионално развитие „Градивни елементи за 
бъдещата политика на сближаване – Първи размисли“, 2017 г., ЕП, стр. 25, 
Сравнително проучване относно визиите и вариантите за политика на 
сближаване след 2013 г., 2011 г., ЕП, стр. 53 и 56, Бюджетиране и изпълнение в 
Европейския съюз: преглед на ОИСР в контекста на ориентиран към 
резултатите бюджет на ЕС, ОИСР, 2017 г., стр. 2. 
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17  Годишен доклад за 2014 г., точка 3.17. Други примери са: Специален доклад 

№ 16/2015, точка 120, Специален доклад № 18/2017, точка 78, Специален 
доклад № 19/2018, точка 97, Специален доклад № 23/2018, точка 85. 

18 Специален доклад № 13/2017, точка 88. Други примери за това са: Специален 
доклад № 2/2015, точка 110, Специален доклад № 3/2015, точка 89, Специален 
доклад № 8/2016, точка 99. 

19 Специален доклад № 19/2018, точки 26—36, и Обзорен доклад „Изграждане на 
успешен транспортен сектор на ЕС – какви са предизвикателствата?“, точка 68. 
Други примери за това са: Специален доклад №°5/2017, точка 160, Специален 
доклад №°1/2015, точка 53, Специален доклад №°18/2017, точка 82, 
Информационно-аналитичен документ интеграцията на мигранти, точка VII, 
Специален доклад №°23/2018, точка 88, Специален доклад №°23/2015, 
точка 182. 

20 Специален доклад № 16/2016, точки II, VII, VIII. 

21 Годишен доклад за 2010 г., точка 8.33 и Годишен доклад за 2014 г., точка 3.97. 

22 Изследване за комисията по регионално развитие: „Изпълнение на политиката 
на сближаване през програмния период 2014 – 2020 г.“, 2016 г., ЕП, стр. 62 и 
Сравнително проучване относно визиите и вариантите за политиката на 
сближаване след 2013 г., ЕП, 2011 г., стр. 62. 

23 Специален доклад № 12/2018, точка 80. Други примери за това са: Специален 
доклад № 1/2015, точка 53, Специален доклад № 14/2016, точки 30 и 131, 
Специален доклад № 18/2017, точка 78, Специален доклад № 25/2012, 
точка 63. 

24 Бюджетиране и изпълнение в Европейския съюз — преглед на ОИСР в 
контекста на ориентиран към резултатите бюджет на ЕС, ОИСР, 2017 г., стр. 2. 

25 Пети доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване, 
COM (2010) xxiv. 

26 Свързаното с политиката на сближаване измерение на изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“, ЕП, 2015 г., стр. 13. 

27 Годишен доклад за 2014 г., точки 3.88 и 3.97. 

28 Годишен доклад за 2014 г., точки 3.47, 3.48 и 3.91. 

29 Годишен доклад за 2014 г., отговор на Комисията на точка 3.13 от доклада. 

30 Годишен доклад за 2012 г., точка 10.4. 

31 Бърз преглед на конкретен казус Предоставяне на финансиране на държавите 
членки по политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г. (2019 г.). 
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32 Берлинският метод включва различни методи на изчисление за трите различни 

категории региони (по-слабо развити региони, региони в преход и по-силно 
развити региони). 

33 Годишен доклад за 2017 г., точка 3.6. 

34  ОИСР (2017 г.), Budgeting and Performance in the European Union – A review in 
the context of EU Budget Focused on Results (Бюджетиране и изпълнение в 
Европейския съюз – преглед в контекста на ориентиран към резултатите 
бюджет на ЕС), стр. 32. 

35 Становище № 7/2011, точка 4, Специален доклад № 17/2018, точка 82. 

36 ОИСР (2017 г.), Budgeting and Performance in the European Union – A review in 
the context of EU Budget Focused on Results (Бюджетиране и изпълнение в 
Европейския съюз – преглед в контекста на ориентиран към резултатите 
бюджет на ЕС), точки 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3. 

37 Наричани съответно „Рамка за подкрепа на Общността“ за периода 2000 – 
2006 г., Национални стратегически референтни рамки за периода 2007 – 2013 г. 
и Споразумения за партньорство за програмните периоди 2014 – 2020 г. и 2021 
– 2027 г. 

38  Регламент (ЕС) № 1303/2013, преамбюл (88) и член 55. 

39 Годишен доклад за 2014 г., точка 3.58. 

40 Европейски парламент, Ефективност и добавена стойност на сближаването, 
неофициален документ за оценка на изпълнението на реформата в 
програмирането за политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г., 
2015 г., стр. 15. 

41 Становище № 6/2018, точки 54 и 55; 

42 Специален доклад № 19/2018, точка 99. Други примери за това са: Специален 
доклад № 06/2014, точка 28, Специален доклад № 08/2015, точки 65 – 66, 
Специален доклад № 08/2016, точка 99, Специален доклад № 05/2017, 
точка 170, Специален доклад № 21/2012, точка 51, Специален доклад 
№ 23/2012, точка 67, Специален доклад № 23/2015, точка 175, Специален 
доклад № 16/2016, точка 27. 

43 Специален доклад № 5/2017, точки 143 и 165. 

44 Специален доклад № 2/2012, точки 116 и 117 и Специален доклад № 19/2016, 
точка 150. 

45 Специален доклад № 19/2016, точка 150. Друг пример за това е Специален 
доклад № 14/2016, точка 47. 
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46 Специален доклад № 25/2012, точка 18, Специален доклад № 23/2015, 

точки 170 – 171. 

47 Становище № 7/2011, точка 11. 

48 Проект на РОР, COM(2018) 375, член 4, проект на Регламент за ЕФРР/КФ, 
COM(2018) 372, член 3, проект на Регламент за ЕСФ+, COM(2018) 382, член 7. 

49 Специален доклад № 02/2017, точки 68, 70 и таблици 2 и 3. 

50 Становище № 6/2018, точка 18 и Специален доклад № 02/2017, точки 67 – 80. 

51 Европейски парламент: „Стратегическа съгласуваност на политиката на 
сближаване: сравнение на програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 
2020 г.“, стр. 51, Изследване за комисията по регионално развитие – „Градивни 
елементи на бъдещата политика на сближаване – първи размисли“, 2017 г., ЕП, 
стр. 19. 

52 Предварителните условия включват регулаторни, стратегически и 
институционални условия, които следва да бъдат изпълнени преди 
изпълнението на програмите (през периода 2014 – 2020 г.). 

53 Вж. РП № 3 – 1; всички примери без наскоро публикувания доклад № 19/2018. 

54 Специален доклад № 15/2017, приложение II, точка 1. 

55 Проект на Регламент за общоприложимите разпоредби COM(2018) 375, 
член 11. 

56 Годишен доклад за 2015 г., точки 3.54 и 3.92. 

57 Специален доклад № 21/2018, точка 81. Друг пример за това е Специален 
доклад № 2/2017, точка 137. 

58 Становище № 6/2018, точка 58. 

59 Информационно-аналитичен документ „Интеграция на мигранти от страни 
извън ЕС“ (2/2018) VIII. Други примери за това са Специален доклад № 16/2016, 
точка 48, Специален доклад № 21/2018, точка 67, Специален доклад 
№ 01/2017, точка 84, Специален доклад № 12/2014, точка 33, Специален 
доклад № 23/2015, точка 169, Специален доклад № 02/2012, точка 121, 
Специален доклад № 25/2012, точка 61. 

60 Годишен доклад за 2014 г., точки 3.55 и 3.92, Специален доклад № 2/2017, 
точки 75, таблица 5 и точки 124 до 126. 

61 Годишен доклад за 2014 г., точка 3.49. 

62  Например Специален доклад № 21/2012, точка 51. 

63 Годишен доклад за 2014 г., точки 3.50 и 3.92. 
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64 Годишен доклад за 2014 г., точка 3,51 и Специален доклад № 2/2017, 

приложение I. 

65 Годишен доклад за 2014 г., точка 3.52. 

66 Становище № 6/2018, точка 59. 

67 Информационно-аналитичен документ „Бъдещето на финансите на ЕС“, 
точка 38 и Становище № 6/2018, точки 66 и 67. 

68 Информационно-аналитичен документ „Опростяване на изпълнението на 
политиката на сближаване след 2020 г.“, точка 59 и Специален доклад 
№ 2/2017, точка 147. 

69 Становище № 6/2018, точка 66. 

70  Комисията може да спре плащанията в случай на сериозен неуспех при 
постигането на междинните цели на даден приоритет (член 142, параграф 1, 
буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и да наложи финансови корекции в 
случай на сериозен неуспех при постигането на целевите стойности (член 144, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013). 

71 Становище № 7/2011, точка 18, Годишен доклад за 2014 г., точка 3.64. 

72 Специален доклад № 21/2018, точка 83, Специален доклад № 15/2017, 
точка 106. 

73 Становище № 6/2018, точка 77. 

74 Становище № 6/2018, точки 45 и 46; 

75 Специален доклад № 15/2017, точки 60 и 61. 

76 Доклад на Световната банка относно сближаването в ЕС, 2018 г., стр. 131. 

77 Годишен доклад за 2014 г., точка 3.63. 

78 Специален доклад № 36/2016, точка 126. 

79 Становище № 6/2018, точка 76. 

80 Годишен доклад за 2014 г., точка 6.85 и каре 6.9. 

81 Специален доклад № 17/2018, точка 82. 

82 Специален доклад № 17/2018, точка 26. 

83 Специален доклад № 17/2018, точка 14. 

84 Специален доклад № 17/2018, точка 83. 

85 Специален доклад № 2/2017, точка IV. 

86 Специален доклад № 17/2018, точка 16. 
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87 Специален доклад № 17/2018, точка 83 и фигура 4, и Специален доклад 

№ 2/2017, точка 49. 

88 Специален доклад № 17/2018, точки 14 и 18. 

89 Становище № 6/2018, точка 52. 

90 Становище № 6/2018, точки 47 и 100. 

91 Специален доклад № 2/2015, точка 40, Специален доклад № 1/2014, точка 51, 
Специален доклад № 2/2012, точка 122, Специален доклад № 2/2015, 
точка 109. 

92 Специален доклад № 2/2015, точка 40. 

93 Специален доклад № 17/2018, точка 84. 

94 Специален доклад № 17/2018, точка 9. 

95 Становище № 6/2018, точка 26. 

96 Годишен доклад за 2017 г., точка 2.19. 

97 Специален доклад № 36/2016, точка 129. 

98 Специален доклад № 21/2018, точка 6. 

99 Ефективност и добавена стойност на сближаването, неофициален документ за 
оценка на изпълнението на реформата в програмирането за политиката на 
сближаване за периода 2014 – 2020 г., ЕП, 2015 г., стр. 18. 

100 Специален доклад № 21/2018, точка 75. 

101 Специален доклад № 21/2018, точка 75. 

102 Специален доклад № 21/2018, точка 77. 

103 Напр. Специален доклад № 20/2014, точка 64. 

104 Становище № 6/2018, точки 85 и 86. В проекта на РОР за периода 2021 – 2027 г. 
се предлага на Комисията да бъдат предоставени допълнителни правомощия 
при одобряването на критериите за подбор (член 67, параграф 2) и се изисква 
проектите да бъдат подреждани по приоритет (член 67, параграф 1) и 
подбирани с цел да се гарантира, че операциите са съгласувани със 
съответните стратегии, приети за спазването на благоприятстващи условия 
(член 67, параграф 3, буква б) и представляват най-доброто съотношение 
между размера на подпомагане, предприетите дейности и постигането на 
поставените цели (член 67, параграф 3, буква в). 

105 Специален доклад № 21/2018, точка 83 – препоръка 1. 

106 Специален доклад № 21/2018, точка 82. 
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107 Специален доклад № 21/2018, точка 82. 

108 Становище № 6/2018, точки 93, 94 и 97. 

109 Специален доклад № 21/2012, точка 51. Други примери за това са: Специален 
доклад № 6/2014, точка 52, Специален доклад № 21/2014, точка 70, Специален 
доклад № 5/2013, точка 53. 

110 Специален доклад № 17/2018, точки 87 и 90. 

111 В член 33 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. се 
посочва, че една ОП може да бъде изменена в случай на: значителни 
социално-икономически промени, големи промени в приоритетите на ЕС, 
националните или регионалните приоритети, или на оценка, която показва 
значително отклонение от първоначално набелязаните цели, или в резултат на 
трудности, срещани в изпълнението. 

112 Член 30 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 г. 

113 Приложение II от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. 

114 Становище № 6/2018, точки 29 и 45. 

115 Член 19, параграф 5 от COM(2018) 375 окончателен. 

116 Становище № 6/2018, точки 27 и 30. 

117 Специален доклад № 17/2015, точка 78. Други примери за това са: Специален 
доклад № 17/2018, точка 87, Специален доклад № 17/2018, точка 90. 

118 Годишен доклад за 2013 г., точка 10.14. 

119 Специален доклад № 20/2014, точка 65. Друг пример за това е: Специален 
доклад № 17/2018, точка 52 и каре 5. 

120 Специален доклад № 16/2016, точка 44. 

121 Специален доклад № 16/2016, точки 42, 43 и 84. 

122 Специален доклад № 21/2018, точка 38. 

123 Специален доклад № 21/2018, точки 39 и 79. 

124 Член 63, параграф 4 от COM(2018) 375 окончателен. 

125 Становище № 6/2018, точка 64. 

126 Специален доклад № 05/2017, точка 173. Други примери за това са: Специален 
доклад № 12/2017, точка 109, Специален доклад № 02/2012, точка 121, 
Специален доклад № 08/2015, точка 69, Специален доклад № 23/2015, 
точка 169, Специален доклад № 02/2015, точка 112, Специален доклад 
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№ 03/2016, точка 117, Специален доклад № 23/2016, точка 35, Специален 
доклад № 14/2016, точка 130, Специален доклад № 14/2016, точка 88, 
Специален доклад № 4/2016, точка 89, Специален доклад № 14/2016, точка 84, 
Годишен доклад за 2010 г., точки 8.28 и 8.29, Специален доклад № 08/2018, 
точка 102 и Специален доклад № 21/2012, точка 51. 

127 Специален доклад № 17/2015, отговор от страна на Комисията на точки 85, 86 
и препоръка 3. 

128 Специален доклад № 20/2014, точка 66. Други примери за това са: Специален 
доклад № 36/2016, точка 126, Специален доклад № 20/2012, точка 73, 
Специален доклад № 20/2014, точка 66. 

129 Специален доклад № 21/2018, точка 79. Други примери за това са: Годишен 
доклад за 2010 г., точки 8.28 и 8,29, Специален доклад № 17/2015, точка 85, 
Специален доклад № 17/2015, точка 86. 

130 Становище № 6/2018, точка 64. 

131 Годишен доклад за 2010 г., точка 8.58. 
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