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Кpатко изложение 
I Непогасените бюджетни задължения, т.е. суми, за които са поети задължения,
но не са изплатени, редовно фокусират вниманието на множество 
заинтересовани страни върху бюджета на ЕС. Това се дължи на кумулативния 
размер на тези задължения и на постоянното повишаване на техния размер. 

II ЕСП следи развитието на неизпълнените бюджетни задължения като част
работата си по годишния одит на отчетите на ЕС. Този преглед е съсредоточен 
върху нивото на неизпълнените бюджетни задължения в края на 2017 г., за които 
е извършен най-скорошният годишен одит на Сметната палата. Неговата цел не е 
да се предостави увереност за тази сума, а да се анализират основните фактори, 
които са оказали влияние върху нея. Сметната палата основава доклада си на 
преглед на съответните документи, анализ на данните, които са на разположение 
в системите на Комисията и други доклади, обсъждания със служители на 
Комисията и проверка на ограничен брой непогасени бюджетни задължения. 

III След години на почти непрекъснато нарастване, размерът на неизпълнените
поети задължения е достигнал 267 млрд. евро в края на 2017 г. Върху това до 
голяма степен оказва влияние разликата между бюджетните кредити за поемане 
на задължения и бюджетните кредити за плащания, съчетана със застъпването на 
многогодишните финансови рамки и бавното изпълнение на програмите, 
финансирани от ЕС. Част от увеличението може да се отдаде и на нарастването на 
бюджета на ЕС, включително на необходимостта от адаптиране към 
присъединяването на нови държави членки. 

IV Правилата, регламентиращи разходването на средства в различни области на
бюджета, са оказали значително въздействие върху увеличението на 
непогасените бюджетни задължения. Най-голям дял се пада на европейските 
структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове – 189,9 млрд. евро към края на 
2017 г., главно поради: 

o застъпването на периодите, през които могат да се изпълняват програмите
по ЕСИ фондовете;

o късното приемане на законодателната рамка за програмите по ЕСИ
фондовете;

o удължаването на периода за автоматична отмяна на задължения от две на
три години;
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o закъснения, създадени от новите процедури и изисквания за разходването
на средства от ЕСИ фондове за периода 2014—2020 г.

V ЕСП обръща внимание на значителните рискове за бюджета на ЕС, свързани
с високото равнище на непогасени бюджетни задължения. Това може да доведе 
до невъзможност за посрещане на искания за плащане навреме поради 
недостатъчност на средствата в годишните бюджети и до увеличаване на 
финансовата експозиция на бюджета на ЕС. 

VI Равнището на непогасените бюджетни задължения може да се намали чрез:

o промяна на нивата на бюджетните компоненти: поети задължения,
плащания и отменени бюджетни кредити;

o отстраняване на факторите за увеличаването му; и

o осигуряване на финансова дисциплина и опростяване на правилата за
разходването на бюджета.

VII ЕСП посочва възможните решения, които е разглеждала по-рано в своята
работа. Например: 

o своевременно приемане на МФР за периода 2021—2027 г. и свързаните
с нея многогодишни програми;

o опростяване на правилата за усвояване на бюджета;

o обстойно прогнозиране на потребностите от плащания; и

o осигуряване на подходящ баланс между бюджетните кредити за поемане на
задължения и за плащания.
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Въведение 
01 Общата стойност на непогасените бюджетни задължения — известни също
като „RAL“1 — е предмет на дебат с множество заинтересовани страни, свързани 
с бюджета на ЕС. В продължение на много години Сметната палата използва 
годишните си доклади, за да изрази своята загриженост относно тяхната 
възходяща тенденция2, като е препоръчвала на Комисията да предприеме 
действия за намаляване на тяхното равнище. Целта на този преглед е да 
предоставим информация за нарастването на размера на непогасените бюджетни 
задължения в края на 2017 г. и за основните причини за тази тенденция. Сметната 
палата подчертава основните рискове, свързани с високото равнище на 
непогасени бюджетни задължения и излага своето заключение, което се 
основава на някои предишни нейни препоръки. 

02 Настоящият документ не представлява одитен доклад. Това е преглед,
основан най-вече на публично достъпна информация. Подготвен е на базата на 
получените въпроси по време на представянето на нашия годишен доклад за 
финансовата 2017 година пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския 
парламент на 4 октомври 2018 г. За прегледа е използвана одитна дейност във 
връзка с годишните доклади и няколко специални доклада на Сметната палата. 
Сметната палата също така проучи съответните документи, изготвени от 
Комисията и други органи, и проведе срещи със структури на Комисията, 
представляващи ключови разходни области, които допринасят за RAL3. 

03 За своите годишни доклади Сметната палата тества извадка от поети
задължения, съставена от задължения, поети през одитираната финансова 
година, и непогасени бюджетни задължения от предходни години. Сметната 

1 От френския израз „reste à liquider“. 

2 Вж. например т. 2.48 от Годишния доклад за 2017 г.; т. 2.14 от доклада за 2016 г.; 
т. 2.40 от доклада за 2015 г.; точки 1.37 и 1.38 от Годишния доклад за 2011 г.; 
точки 3.8—3.11 от Годишния доклад за 2007 г.; точки 2.16—2.20 от Годишния доклад 
за 2003 г. 

3 Сметната палата посети генералните дирекции, които отговарят за управлението на 
бюджета на ЕС (ГД „Бюджет“), за регионалната и селищната политика на сближаване 
(ГД „Регионална и селищна политика“), за развитието на селските райони (ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“), за политиките за съседство и преговори 
за разширяване (ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“) и за 
научните изследвания и иновациите (ГД „Научни изследвания и иновации“). 
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палата използва резултатите от проверките си на поетите задължения в контекста 
на годишния си доклад за 2017 г., като използва и допълнителна извадка от 30 
неизпълнени поети задължения, с цел да проучи причините за неразплащането 
им. 

Какво представляват RAL? 

04 За да може да поеме правни задължения за предоставяне на финансиране
(„правни задължения“), Комисията трябва да разполага с годишен бюджет, 
одобрен от Европейския парламент и от Съвета. Годишният бюджет включва 
бюджетни кредити за поемане на задължения – суми, които са на разположение 
за поемане на задължения през годината и които обаче не е задължително да 
бъдат изплатени през същата година, и бюджетни кредити за плащания – 
действителни суми, които са на разположение за извършване на плащания през 
годината. 

05 RAL включват всички задължения, поети през текущата и през предходни
години, които все още не са изплатени или отменени. По-голямата част от тях 
представляват финансови задължения от бюджета на ЕС за плащания за бъдещи 
години. 

06 Обикновено има разлика във времето между началото на дадена програма4,
когато обикновено се заделят средства изцяло или на годишни вноски, и датата 
на извършване на плащанията. В зависимост от вида на проекта, преди да се 
започне работа, процедурите може да включват покана за изразяване на интерес, 
оценка на заявленията за финансиране от ЕС, решения за предоставяне на 
финансиране от ЕС, както и покани за подаване на оферти и възлагане на 
договори. След като тези стъпки приключат и проектът е в процес на изпълнение, 
възникналите разходи трябва да бъдат декларирани, проверени 
и сертифицирани, преди изпращането на искане за плащане до Комисията. 
Продължителността на тези процедури варира в зависимост от проекта и в случай 
на сложни инфраструктурни проекти може да продължи няколко години. 

4 В случая на функция 1б от МФР, оперативните програми представляват подробни 
планове, в които държавите членки определят как средствата от бюджета на ЕС ще 
бъдат изразходвани. Програмите се изпълняват чрез проекти, които се подбират 
и наблюдават от държавите членки. 
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07 Ето защо, с поемането на задължения всяка година, те може да останат
непогасени в продължение на няколко години, докато проектите са в процес на 
изпълнение. През това време те представляват неизпълнени поети задължения, 
чиято стойност се увеличава, когато се поемат нови задължения, и намалява, 
когато се извършват плащанията. 

08 В крайна сметка не всички непогасени бюджетни задължения се изплащат.
Някои от тях се анулират (отменят) по редица причини, предвидени 
в регламентите. Тази отмяна на задължения намалява RAL. Примерите включват 
ангажирани суми от бюджета на ЕС, за които са надхвърлени сроковете за 
извършване на плащания, или излишък, ако общата сума на плащанията е по-
ниска от това, което е договорено. Стойността на отменените бюджетни кредити 
е относително ниска. През последните 11 години (2007—2017 г.) те съставляват 
2,1 % от общия размер на поетите задължения. 

Основание за поемане на задължение 

09 Основанието за поемане на задължение е различно за различните
бюджетни области. В таблица 1 са дадени примери за основанието за поемане 
на задължение по всяка функция от многогодишната финансова рамка (МФР) на 
ЕС. 

Таблица 1 – Основание за поемане на задължение 

Функция от МФР Основание за поемане на задължение 

Функция 1а 
Конкурентоспособност за 
растеж и работни места 

Договори с изследователи 
и научноизследователски организации, 
споразумения за финансиране за 
инфраструктурни проекти, организации 
в областта на космическите програми 
и националните агенции, които управляват 
програма „Еразъм“. 

Функция 1б 
Икономическо, социално 
и териториално 
сближаване 

Годишни вноски, определени в плана за 
финансиране на оперативните програми за 
планираните разходи за сближаване. 

Функция 2 
Устойчив растеж: 
Природни ресурси 

Годишни вноски, определени в плана за 
финансиране на оперативните програми за 
планираните разходи за развитие на селските 
райони. Споразумения за рибарство въз основа 
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на протоколите, подписани между Съвета и трети 
държави, за осигуряване на правата за риболов. 

Функция 3 
Сигурност и гражданство 

Договори и споразумения с държави членки или 
други трети страни за насърчаване на 
здравеопазването, културата, предоставянето на 
убежище, равенството и правосъдието. 

Функция 4 
Глобална Европа 

Споразумения за финансиране, подписани 
с партньори за развитие за определен период. 

Функция 5 
Администрация 

Договори за възлагане на обществени поръчки за 
доставки и услуги. 

Източник: ЕСП. 

10 Някои задължения — например тези за инфраструктурни проекти — могат
да останат неизпълнени няколко години. През 2017 г. общият размер на 
неизпълнените поети задължения от 267,3 млрд. евро е представлявал средно 
период от 2,7 години поети задължения, които продължават повече от една 
година5. Това варира в различните функции от МФР, поради различния характер 
на поетите задължения и проектите по всяка функция (таблица 2). 

5 Сумата на неизпълнените поети задължения в края на 2017 г., разделена на размера 
на диференцираните бюджетни кредити за поемане на задължения от бюджета за 
2017 г. Диференцираните бюджетни кредити за поемане на задължения 
представляват сумите, които обикновено не се изплащат през същата година, 
а в бъдеще. 
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Таблица 2 – RAL, изразени като период на поети задължения 
с продължителност над една година 

Функция от МФР 

Равностойност на 
неизпълнените поети 

задължения  
в години 

1 „Интелигентен и приобщаващ растеж“ 

1а „Конкурентоспособност за растеж 
и работни места“ 1,7 години 

1б „Икономическо, социално 
и териториално сближаване“ 3,0 години 

2 „Устойчив растеж: природни ресурси“ 2,3 години 

3 „Сигурност и гражданство“ 1,2 години 

4 „Глобална Европа“ 2,7 години 

5 „Администрация“ Не е приложимо 

Всички функции от МФР 2,7 години 
Източник: Доклад на Комисията относно бюджетното и финансовото управление за 2017 г. 

11 Повечето от функциите включват едновременно задължения, поети
и изплатени през една и съща година, и задължения, пренесени за следващи 
години. Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) по функция 2 
и функция 5 „Администрация“ се състои почти изцяло от поети задължения, които 
са разплатени през същата година и поради това не оказват влияние върху 
неизпълнените поети задължения (RAL). Приложение I предоставя информация 
за основните програми. 

Счетоводно отчитане на RAL 

12 Неизпълнените поети задължения се оповестяват в консолидираните
годишни отчети на ЕС, както в докладите за изпълнението на бюджета, така и във 
финансовите отчети. Отчетите за изпълнението на бюджета показват общия 
размер на неизпълнените поети задължения (RAL), докато в консолидираните 
годишни отчети към края на 2017 г.6 общата стойност на непогасените бюджетни 

6 COM(2018) 521 — „Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за 2017 г.“ 
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задължения в размер на 267,3 млрд. евро е разделена между пасиви (45,9 млрд. 
евро) и задбалансови позиции (221,4 млрд. евро). 

13 Частта от RAL, призната в счетоводния баланс като пасив, представлява
сумата, която е включена в разходите и е представена: 

o като дължима сума по искания за плащане или фактури, които са получени,
но все още не са платени;

o или като начислен разход, съответстващ на сумите, за които все още не са
получени искания, но които могат да бъдат обвързани с напредъка на дадена
програма или проект.

14 Частта от RAL, оповестена като задбалансова позиция7, представлява

задължения, които (все още) не могат да бъдат свързани с определен размер 
разходи. Това са условни задължения, които ще бъдат платени или отменени 
в следващи години. 

15 Проектът на споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС
постановява, че Обединеното кралство носи отговорност пред Съюза за дела на 
Обединеното кралство от бюджетните задължения на ЕС8, които са неизпълнени 
към 31 декември 2020 г.9 Поради това увеличаването на RAL означава по-висока 
сума за погасяване. Това обаче не увеличава общата вноска на Обединеното 
кралство, тъй като увеличаването на неизпълнените поети задължения (RAL) 
означава също така, че има по-ниски вноски за същата сума в периода преди 
31 декември 2020 г. 

Развитие на RAL 

16 Както е показано на фигура 1 RAL постепенно се увеличават, като през
последните години това увеличение се е ускорило забележимо. Размерът се е 
увеличил от 138,7 млрд. евро в края на 2007 г. на 267,3 млрд. евро в края на 

7 В бележка 5.1 „Непогасени бюджетни задължения, които още не са отчетени като 
разход“ за консолидираните годишни отчети на ЕС за 2017 г. 

8 И бюджетите на децентрализираните агенции на Съюза. 

9 И за дела на Обединеното кралство от задълженията, поети през 2021 г. във връзка 
с пренасянето на бюджетни кредити за поемане на задължения от бюджета за 2020 г. 
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2017 г., което представлява увеличение от 93 %. Очаква се увеличението да 
продължи и в бъдеще (точка 91). 

Фигура 1 – Развитие на RAL (в млрд. евро) 

Източник: ЕСП, въз основа на докладите на Комисията относно бюджетното и финансовото 
управление. 

17 2017 г. е четвъртата година от МФР за периода 2014—2020 г. Неизпълнените
поети задължения (RAL) през 2017 г. са били 25 % от общия размер на 
бюджетните кредити за поемане на задължения в МФР. През четвъртата година 
на МФР за периода 2007—2013 г., 2010 г., неизпълнените поети задължения (RAL) 
са едва 20 % от общите бюджетни кредити за поемане на задължения. 
Равностойността на неизпълнените поети задължения (RAL) като период на поети 
задължения с продължителност над една година, са нараснали от 2,4 години 
(2010 г.) на 2,7 години (2017 г.). 

18 RAL са изразени в номинална стойност. Тяхната промяна включва по своята
същност елемент на инфлация през годините, който засяга съответните поети 
задължения и плащания, които я създават. Въздействието на инфлацията може да 
бъдат значително при сравняването на дълги периоди от време10. За да се вземе 
предвид ефектът от инфлацията, на фигура 2 е показано развитието на RAL като 
процент от брутния национален доход (БНД) на ЕС. При сравняване на четвъртата 
година на съответните МФР, неизпълнените поети задължения са се увеличили от 
1,5 % от БНД през 2010 г. на 1,7 % през 2017 г. 

10 В съответствие с чл 6, параграф 1 от Регламента за МФР Комисията коригира всяка 
година МФР, за да отрази въздействието на инфлацията, като прилага постоянен 
дефлатор в размер на 2 % годишно. 
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Фигура 2 – Промяна на RAL като процент от БНД на ЕС 

Източник: ЕСП, въз основа на докладите на Комисията относно бюджетното и финансовото 
управление и данните от годишната макроикономическа база данни на Комисията 
(AMECO). 

19 Функция 1б е основният фактор за общите неизпълнени поети задължения
(RAL) от 267,3 млрд. евро в края на 2017 г., следвана от частта от функция 2, 
изпълнявана посредством поетите задължения, които продължават повече от 
една година, както е показано на фигура 3. 

Фигура 3 – RAL за 2017 г. по функции от МФР 

Източник:  ЕСП, въз основа на консолидираните годишни отчети на ЕС за 2017 г. 
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20 По-голямата част от RAL към края на дадена година се отнасят до
задължения, поети през предходните три години. Това до голяма степен отразява 
модела на разходване на средства за европейските структурни и инвестиционни 
(ЕСИ) фондове, при които държавите членки рискуват да изгубят средствата, ако 
не предявяват искания за възстановяване на разходите в рамките на три години 
(точки 44—46). Това се илюстрира от периода на съществуване на поетите 
задължения в рамките на RAL за 2017 г. на фигура 4, тъй като 87 % от цялата сума 
са генерирани през предходните три години. 

Фигура 4 – RAL за 2017 г. по година на възникване (в млрд. евро) 

Източник: ЕСП, въз основа на консолидираните годишни отчети на ЕС за 2017 г. 

21 Разширяването на ЕС с 13 нови държави членки11 през 2004 г., 2007 г.
и 2013 г. автоматично е довело до увеличение на бюджета на ЕС и като резултат 
— до увеличение на неизпълнените поети задължения (RAL). МФР за периода 
2007—2013 г. е първият период, в който са включени 27 държави членки (28 
с присъединяването на Хърватия през 2013 г.). Бюджетните кредити за поети 
задължения са нараснали от 752 млрд. евро за МФР за периода 2000—2006 г. на 
976 млрд. евро за МФР за периода 2007—2013 г. и на 1 087 млрд. евро за МФР за 
периода 2014—2020 г. Това е довело до увеличение на RAL. Неизпълнените поети 
задължения по линия на фондовете ЕСИ, получени след присъединяването на 
новите държави членки, възлизат на 53,4 млрд. евро през 2010 г. и 93,7 млрд. 
евро през 2017 г. 

11 Чешка република, Естония, Кипър, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия 
и Словения се присъединиха към ЕС през 2004 г., България и Румъния през 2007 г., 
а Хърватия — през 2013 г. 
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Какви фактори влияят върху 
неизпълнението на поетите 
задължения? 
22 В следващите раздели е описано въздействието на различни фактори върху
RAL. Въпреки че индивидуалното им въздействие не може да бъде определено, 
ЕСП предоставя, в случаите, когато е възможно, числови данни, които биха могли 
да обяснят как всеки от тях допринася за неизпълнението на поетите задължения 
(RAL). Сметната палата се съсредоточи по-специално върху настоящата МФР 
(2014—2020 г.), по време на която възникват по-голямата част от задълженията 
в настоящите RAL, както и върху предходната МФР (2007—2013 г.), тъй като тя 
дава възможност да се разгледа една почти приключила МФР. 

23 Някои от факторите, влияещи върху RAL, оказват въздействие върху бюджета
като цяло (напр. разликата между бюджетни кредити за поемане на задължения 
и бюджетните кредити за плащания, размера на МФР), докато други засягат по-
конкретно отделни разходни области (напр. правилата за автоматична отмяна на 
бюджетни кредити). Тъй като ЕСИ фондовете генерират повече от две трети от 
RAL, Сметната палата провери по-подробно тяхното развитие и модели за 
изразходване на средства. В нашия анализ коментираме също така функции 1а, 3 
и 4 на МФР. Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), част от 
функция 2 и цялата функция 5 „Администрация“12, използват бюджетни кредити, 
изплатени през същата година, в която са били поети като задължения, и почти 
нямат отражение върху неизпълнените поети задължения (RAL), затова не са 
включени в нашия анализ. 

Несъответствие между бюджетните кредити за поемане на 
задължения и бюджетните кредити за плащания в рамките 
на една МФР 

24 Бюджетът на ЕС се приема по такъв начин, че задълженията, предвидени
в бюджета за дадена МФР, да не съответстват на предвидените в бюджета 
плащания. Разликата между двете отразява поетите задължения, които не се 

12 Неизпълнените поети задължения (RAL) по функция 5 „Администрация“ в края на 
2017 г. са 867 млн. евро, от които 508 млн. евро са свързани с институции на ЕС, 
различни от Комисията. 
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плащат по време на МФР, но които ще трябва да бъдат платени, като се използват 
бюджетни кредити за плащания от бъдещите МФР, или да бъдат отменени. 

25 Разликата е очевидна, макар и в различна степен, в последните МФР.
Въпреки това, МФР за периода 2014—2020 г. въведе най-голямата разлика между 
общите тавани за бюджетните кредити за поемане на задължения и бюджетните 
кредити за плащания13 в размер на 51,5 млрд. евро по цени от 2011 г. (разликата 
в МФР за периода 2007—2013 г. е 50 млрд. евро по цени от 2011 г.). Комисията 
тогава заяви, че тази разлика е все още в съответствие с принципите на добро 
финансово управление и на правните изисквания14. 

26 Фигура 5 показва годишното разминаване между одобрените бюджетни
кредити за поемане на задължения и за плащания в бюджета на ЕС за периода 
2007—2017 г., възлизащо на общо 153,4 млрд. евро, което води до увеличаване 
на неизпълнените поети задължения (RAL). 

13 Многогодишната финансова рамка (МФР) определя максимални годишни суми 
(„тавани“), които ЕС може да изразходва в течение на периода, изразени като 
бюджетни кредити за поемане на задължения и бюджетни кредити за плащания. 
Разликата („марж“) между годишните тавани и предвидените в бюджета бюджетни 
кредити може да се използва в случай на непредвидени нужди и извънредни 
ситуации. 

14 Работен документ на службите на Комисията, придружаващ Съобщението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета, Междинен преглед/междинно 
преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. — 
Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите, SWD(2016) 299 окончателен. 
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Фигура 5 – Годишна разлика между гласуваните бюджетни кредити 
за поемане на задължения и бюджетни кредити за плащания 
(в млрд. евро) 

Източник: ЕСП, въз основа на информация от докладите на Комисията относно бюджетното 
и финансовото управление. 

27 Според Комисията този фактор ще продължи да води до бъдещи увеличения
на RAL: Неизпълнените поети задължения се очаква да продължат своята 
възходяща тенденция поради разликата между бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за плащания15. 

28 На фигура 6 по-долу се прави сравнение между годишното увеличение на
RAL и това, което може да се очаква въз основа на равнището на бюджетните 
кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, включени 
в гласувания бюджет. По-ниският от очакваното ръст през 2012 г. и 2013 г. може 
да се обясни с увеличението на бюджетните кредити за плащания през 
последните години за справяне с недостига на бюджетни кредити за плащания, 
а спадът през 2014 г. се дължи на препрограмирането на поетите задължения 
(точка 61). 

29 Действителното увеличение в периода 2015—2017 г. е било много по-високо
от очакваното, дори като се вземе предвид препрограмирането през 2014 г. Това 
се дължи главно на закъснения в изпълнението на програмите, предимно по 

15 Вж. стр. 37 от доклада на Комисията за бюджетното и финансовото управление за 
2017 г. 
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функция 1б, което е довело до по-ниски от заложените в бюджета нужди от 
плащания. 

Фигура 6 – Действително срещу очаквано увеличение на RAL 
(в млрд. евро) 

Източник: ЕСП, въз основа на информация от докладите на Комисията относно бюджетното 
и финансовото управление. 

Бавно изпълнение на МФР 

30 От 2007 г. до 2010 г. бюджетните разходи са значително по-ниски от
прогнозните при договарянето на съответните тавани на МФР. Имало е по-
специално закъснения в стартирането на новите програми за сближаване. Тъй 
като държавите членки са били съсредоточени повече върху завършването на 
програмите по МФР за периода 2000—2006 г. навреме, нивото на бюджетни 
кредити за плащания в годишните бюджети е останало значително под 
съответните тавани16. Същевременно обаче задълженията са изплащани почти 
изцяло всяка година. Това води до бързо увеличение на RAL – от 131,7 млрд. евро 
в началото на периода на МФР (края на 2006 г.) на 194,4 млрд. евро в края на 
2010 г. 

16 Вж. стр. 96 от „European Union public finance“ — 5-то издание. 
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31 В периода 2011 г.—2013 г. темпът на изпълнение на програмите се ускорява.
Но точно в този период последиците от финансовата криза от 2007 г. водят до 
сериозна рецесия и влошаване на бюджетния дефицит и на нивата на 
задлъжняване. В резултат на това бюджетните кредити за плащания са били 
недостатъчни и искания за плащане на стойност няколко милиарда евро са 
забавени. До края на 2012 г. RAL се увеличават на 217,8 млрд. евро. Сметната 
палата обърна внимание на това в годишните доклади на ЕСП за 2011 г. и 2012 г.17 

Каре 1 

Натрупване на плащания по „необслужвани задължения" 

Комисията определя сумата на неизпълнените искания за плащане в края на 
годината (натрупване на неразплатени заявки) като „обичайна“ и „необичайно 
висока“. Обичайното изоставане е свързано с искания, получени твърде късно, 
за да бъдат обработени преди края на годината, докато необичайното 
(свързано с необслужвани задължения) се отнася до искания, които не могат да 
бъдат изплатени поради липса на достатъчно бюджетни кредити за плащания 
в бюджета. 

В края на 2011 г. Комисията е получила от държавите членки голям брой 
искания за плащане, главно по ЕСИ фондовете. От тях искания на стойност 
11 млрд. евро не са могли да бъдат изплатени поради недостиг на бюджетни 
кредити за плащания в бюджета за 2011 г. Те са били изплатени през първите 
месеци на 2012 г. Подобни ситуации са възникнали и през следващите години, 
като дължимите плащания по необслужвани задължения са достигали своя 
връх от 24,7 млрд. евро през 2014 г. През 2015 г., в Съвместно изявление 
относно план за плащанията“18 Европейският парламент, Съветът и Комисията 
са се споразумели за постепенно премахване на натрупаните искания за 
плащане по необслужвани задължения до края на 2016 г. Предприетите 
действия, заедно с последиците от забавеното стартиране на програмите по 
ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г., елиминират натрупването на 
плащания по необслужвани задължения до края на 2016 г. 

32 МФР за периода 2014—2020 г. е приета на 2 декември 2013 г. Вследствие на
това повечето оперативни програми на европейските структурни 
и инвестиционни фондове не са били одобрени през 2014 г., което налага 

17 Точки 1.34 и 1.38 от доклада за 2011 г.; точки 1.51-1.55 от доклада за 2012 г. 

18 Съвместно изявление относно плана за плащанията за 2015—2016 г., Резултати от 
междуинституционалната среща относно плащанията, проведена на 26 май 2015 г. 
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прехвърлянето на бюджетни кредити за поемане на задължения в размер на 
33 млрд. евро19 за бъдещи години. Това намаление на бюджетните кредити за 
поемане на задължения е довело до спад на RAL временно до 189,6 млрд. евро 
в края на 2014 г. 

33 Значителното забавяне на плащанията от 2013 г. и 2014 г., както и късното 
приемане на правната рамка е предизвикало забавяне в стартирането на други 
разходни програми по функции 1а и 420, и едногодишно забавяне в изпълнението 
на програмите за развитие на селските райони по функция 2. Заедно с други 
фактори, които са анализирани по-долу, тези закъснения ускоряват увеличението 
на RAL през последните години. 

Конкретният случай на ЕСИ фондовете 

34 ЕСИ фондовете имат най-голям дял в RAL. За МФР за периода 2014—2020 г. 
ЕСИ фондовете са Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Кохезионният фонд (КФ), Европейският социален фонд (ЕСФ), включително 
Инициативата за младежка заетост (по функция 1б), както и Европейският 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейският фонд 
за морско дело и рибарство (ЕФМДР) (по функция 2). Към края на 2017 г. 
непогасените бюджетни задължения по линия на ЕСИ фондовете възлизат на 
189,9 млрд. евро (2016 г.: 165,2 млрд. евро) – 71 % от общия размер на RAL. Тази 
ситуация се дължи отчасти на големия дял на тези фондове от общия бюджет 
и отчасти на специалните правила за тяхното управление. 

МФР се застъпват с около 7 години 

35 На фигура 7 е показана степента, в която се застъпват поетите задължения 
и плащанията от различните МФР. През първите години на МФР много плащания 
са свързани с поети задължения от предходната МФР. Това припокриване е 

                                                      
19 В съответствие с член 19 от Регламента за МФР, поради късното приемане на 

програмите в рамките на споделено управление по функции 1б, 2 и 3, бюджетни 
кредити за поети задължения в размер на 21,1 млрд. евро са прехвърлени от 2014 г. 
за 2015 г. предимно, както и за 2016—2017 г. Това препрограмиране не променя 
общия таван на поетите задължения, изразен в текущи цени, но отразява забавянето 
в изпълнението на тези програми. Допълнителна сума от 12 млрд. евро бюджетни 
кредити за поети задължения е пренесена от 2014 г. към 2015 г. 

 Вж. документа на Комисията „Elements for a payment plan to bring the EU budget back 
onto a sustainable track“, 2015 г. 
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попречило общият размер неизпълнени поети задължения (RAL) да намалее, тъй 
като преди да започне плащането на поетите задължения от едната МФР, вече е 
започнало поемането на задължения по следващата МФР. Всяко допълнително 
удължаване на срока за обосноваване на разходите при окончателното 
приключване увеличава застъпването и, като следствие, размера на 
неизпълнените поети задължения (RAL). 

Фигура 7 – Развитие на RAL по ЕСИ фондовете в последователни 
МФР (в млрд. евро) 

Източник: ЕСП въз основа на информация от докладите на Комисията „Анализ на бюджетното 
изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове“. 

36 Както отбелязахме по-рано21, бюджетните правила на ЕС са предоставили на
държавите членки допълнително време след края на последните три МФР, за да 
изразходват отпуснатите им средства. През периодите 2000—2006 г. и 2007—
2013 г. им е било позволено да продължат да извършват разходи две години след 
края на МФР. По този начин периодът на допустимост за 2007—2013 г. е 
продължил до 31 декември 2015 г. (вместо до края на 2013 г.). Освен това, 
държавите членки са могли да представят окончателните документи за 

21 Вж. точка 58 от Специален доклад 36/2016 на ЕСП: „Оценка на разпоредбите за 
приключване на програмите за сближаване и развитие на селските райони за периода 
2007—2013 г.“ 
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приключване до март 2017 г. за финансирането по линия на сближаването и до 
30 юни 2016 г. за финансирането за развитие на селските райони. 

37 През първите години от МФР за периода 2014—2020 г. изпълнението на
повечето от програмите не е започнало, тъй като все още е имало 
неизразходвани средства от предходния период и държавите членки са били 
съсредоточени върху приключването на съответните програми. Припокриването 
на периодите на допустимост очевидно създава демотивация за своевременно 
започване на програмите от новия период22. 

38 Съгласно правилата за МФР за периода 2014—2020 г. разходите ще бъдат
допустими в продължение не на две, а на три години след края на МФР. 
Дейността на държавите членки във връзка с приемането на годишните отчети 
(точка 52) за програмите за периода 2014—2020 г. ще съвпадне с изпълнението 
на новите програми от 1 януари 2021 г. Удължаването на периода на допустимост 
е до края на юни 2024 г. за финансирането за развитие на селските райони и до 15 
февруари 2025 г. за средствата за сближаване (таблица 3). 

Таблица 3 – Политика на сближаване – периоди на допустимост 
и срокове 

МФР Край на МФР Период на 
допустимост 

Дата на подаване 
на документите за 

приключване 

2000 – 2006 г. 31.12 2006 г. 1.1.2000—31.12.2008 г. 31.3.2010 г. 

2007 – 2013 г. 31.12.2013 г. 1.1.2007—31.12.2015 г. 31.3.2017 г. 

2014 – 2020 г. 31.12 2020 г. 1.1.2014—31.12.2023 г. 15.2.2025 г. 

Източник: ЕСП, въз основа на правни актове. 

39 Комисията счита, че процедурата на приключване на програмите на МФР за
периода 2014—2020 г. ще бъде опростена заради годишното приемане на 
отчетите и допълнителното разглеждане на аспектите, свързани със 
законосъобразността и редовността. През последната година следва да се работи 

22 Вж. точка 64 от Специален доклад 36/2016. 
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само по приключването на пакетните разходи, сертифицирани във връзка 
с последната отчетна година23. 

Късно приемане на законодателната рамка 

40 През юни 2011 г. Комисията отправи своето предложение за МФР за
периода 2014—2020 г. МФР беше приета от Съвета и от Европейския парламент 
през декември 2013 г. На 17 декември 2013 г. Съветът прие Регламента за 
общоприложимите разпоредби24 и регламентите за петте отделни ЕСИ фонда. 
Процедурата отне пет месеца повече, отколкото за периода 2007—2013 г., когато 
регламентите бяха приети през юли 2006 г.25 Вторичното законодателство за МФР 
за периода 2014—2020 г. (актове за изпълнение и делегирани актове) беше 
прието изцяло едва през януари 2016 г. 

41 Забавянията са подтикнали Съвета да прехвърли бюджетните кредити за
поети задължения, които не са могли да бъдат използвани през 2014 г., за 
следващите години26. Въпросната сума е била 20,7 млрд. евро (36 % от общия 
размер на бюджетните кредити за задължения за тази година за европейските 
структурни и инвестиционни фондове) (точка 61). 

Автоматично поемане и отмяна на задължения 

42 В съответствие с правилата за европейските структурни и инвестиционни
фондове27, Комисията ежегодно поема „автоматично задължение“ за всяка 

23 Специален доклад 36/2016 — отговор на Комисията относно точка 68. 

24 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 
2013 г. (Регламент за общоприложимите разпоредби). 

25 Вж. точка 35 от Специален доклад 2/2017 на ЕСП: „Договарянето от страна на 
Комисията на споразумения за партньорство и програми в областта на сближаването 
за периода 2014—2020 г. се характеризира с по-добро насочване на разходите към 
приоритетите на „Европа 2020“, но и с по-сложни механизми за измерване на 
резултатите“. 

26 В чл. 19 от Регламента за МФР се предвижда, че в случай на приемане след 1 януари 
2014 г. на нови правила или програми в рамките на споделено управление за 
европейските структурни и инвестиционни фондове, МФР трябва да бъде 
преразгледана с цел да се направят трансфери за следващи години, над съответните 
разходни тавани, на неусвоените през 2014 г. средства. 

27 Член 76 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 
декември 2013 г. 
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оперативна програма през седемте години на МФР. Сумата, която се ангажира, се 
основава на плана за финансиране на програмата, в който е представена 
разбивка на бюджета на програмата по години. Единственото условие за поемане 
на задължението е Комисията да е одобрила програмата. Поради това в момента 
на поемане на задължението не се взема предвид действителният напредък на 
изпълнението на програмата. Държавите членки разполагат с три години, за да 
използват средствата, за които са поети задължения, и да декларират разходите 
пред Комисията за възстановяване на средствата (правилото „n + 3“). След това се 
задейства система за „автоматична отмяна“, която има за цел да изчисти всички 
неизползвани средства (точка 45). 

43 Така в началото на всяка година стойността на неизпълнените поети
задължения се увеличава автоматично, понастоящем с около 50 млрд. евро 
(с 30 млрд. евро годишно по време на МФР за периода 2007—2013 г.)28. 
Задълженията, поети в рамките на една година, се добавят към непогасените 
задължения от предходни години и ако съответните плащания за тази година са 
по-ниски, RAL се увеличават през всяка година от МФР, както е показано на 
фигура 8. Размерът на RAL за дадена МФР започва да намалява едва след 
последната година от МФР, след която е невъзможно да се поемат нови 
задължения. 

28 Изчислено по цени на МФР за съответните периоди. 
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Фигура 8 – Развитие на RAL по ЕСИ фондовете по години от МФР до 
края на 2017 г. 

Бележка: RAL са изразени като процент от общите бюджетни кредити за поети задължения за 
ЕСИ фондовете по съответната МФР. 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от докладите на Комисията „Анализ на бюджетното 
изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове“. 

44 Има два начина за намаляване на размера на RAL. Единият е чрез
извършването на плащания. Другият е чрез отменяне на поетите задължения. 
Задължения по функции 1б и 2 се отменят или след прилагането на правилото 
„n+3“, или след приключването на периода. 

45 Правилата за използване на ЕСИ фондове включват автоматична отмяна на
средствата, които не са използвани до определения краен срок. Правилото за 
автоматична отмяна на средствата29 има за цел да се насърчи финансовата 
дисциплина и своевременното изпълнение на програмите чрез създаването на 
връзка между сумите, за които са поети задължения, и размера на изплатените 
суми. Ако средствата, заделени през година „n“, не са били обосновани от 
искания за плащане в рамките на изисквания брой години, те вече не са на 
разположение за ползване и се отменят. Това следва да спомогне и за 
ограничаване на увеличението на RAL. 

29 Вж. чл. 136, параграф 1 от Регламента за общоприложимите разпоредби. 
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46 Правилото е въведено за първи път при МФР за периода 2000—2006 г.,
когато се прилагаше срок от две години след поемане на задължения („n+2“)30, 
преди дължимото плащане да бъде отменено. По време на МФР за периода 
2007—2013 г. срокът е бил удължен на три години за дадени държави членки 
и някои фондове31. Правилото „n+3“ бе приложено за всички държави членки 
и европейските структурни и инвестиционни фондове в МФР за периода 2014—
2020 г. Удължаването на крайния срок с една година доведе като пряк резултат 
до увеличаване на неизпълнените поети задължения. 

47 На фигура 9 е показано развитието на RAL като брой години поети
задължения (RAL, разделени на бюджетните кредити за поети задължения 
с продължителност над една година). По принцип, по силата на правилото „n+3“, 
размерът на неизпълнените поети задължения (RAL) следва да бъде най-много 
три пъти по-голям от размера на годишните поети задължения. През 2017 г. той е 
достигнал тази граница по функция 1б. 

Фигура 9 – RAL, изразени като брой години поети задължения 

Източник: ЕСП, въз основа на информация от годишните доклади на Сметната палата 
и докладите на Комисията относно бюджетното и финансовото управление. 

48 На фигура 10 е показано развитието на RAL като кратно число на периода от
години на плащанията (RAL, разделени на бюджетните кредити за плащания). 
Това следва да даде приблизителна оценка за броя години, необходими за 
изплащане на RAL за дадена година, като се приема, че през следващите години 

30 Чл. 31, параграф 2 от Регламент № 1260/99 на Съвета от 21 юни 1999 г. 

31 Чл. 93 от Регламент № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. 
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ще се запази същото равнище на плащанията. ЕСП отбелязва обаче, че нивата на 
плащанията могат да варират значително. 

Фигура 10 – RAL, изразени като брой години плащания 

Източник:  ЕСП, въз основа на информация от годишните доклади на Сметната палата, 
докладите на Комисията относно бюджетното и финансовото управление и базата 
данни на Комисията. 

49 Финансовото отражение на правилото за автоматична отмяна на
задължения е ограничено, тъй като отменените суми са малки. За МФР за 
периода 2000—2006 г. общата стойност на отменените бюджетни кредити, 
получена по правилото „n+2“, възлиза на 1,3 млрд. евро (0,6 % от поетите 
задължения за периода)32. За МФР за периода 2007—2013 г., в края на 2017 г. 
общият размер на отменените бюджетни кредити, изчислен по правилото 
„n+2“/„n+3“, възлиза на 1,6 млрд. евро (0,5 % от всички бюджетни кредити за 
поети задължения за този период)33. Не е имало автоматична отмяна на 
бюджетни кредити за МФР за периода 2014—2020 г. до края на 2017 г.34 

32 Анализ на изпълнението на бюджета на структурните и кохезионните фондове през 
2013 г. 

33 След анализ на пакетите за приключването Комисията е отменила още 2,8 млрд. евро. 

34 2017 г. е първата година, за която важеше рискът за автоматичното отменяне на 
средства по правилото n+3“. По данни от доклада на Комисията „Анализ на 
бюджетното изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове през 
2017 г.“, след разглеждането на получените заявки за плащане, максималният размер 
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50 За МФР за периода 2021—2027 г. Комисията предложи на Европейския
парламент и на Съвета да се върнат към прилагане на правилото „n+2“. Тази 
мярка е стъпка в правилната посока и би могла да допринесе, макар и не сама по 
себе си, за намаляване на общия размер на RAL, което зависи и от други фактори. 
При въвеждането на правило „n+2“ за МФР за периода 2000—2006 г. Комисията 
счита, че правилото би трябвало да доведе до стабилизиране на нивото на 
неизпълнени поети задължения през следващите няколко години35. Но въпреки 
прилагането на правилото „n+2“, размерът на неизпълнените поети задължения е 
продължил да нараства. 

Нови изисквания за МФР за периода 2014—2020 г. 

51 В правилата за МФР за периода 2014—2020 г. са въведени редица нови
елементи, например, рамка за изпълнението и правилото за предварителните 
условия. За въвеждането на тези елементи успоредно със засилването на 
системите за управление и контрол са били необходими време и ресурси. 

52 Процедурата за определяне на компетентни органи36 за МФР за периода
2014-2020 г. е отговорност на държавата членка, която има за цел да гарантира, 
че националните органи са въвели подходящи системи, с които да могат да се 
управляват и контролират средствата във фондовете на ЕС. Този процес на 
определяне на органите се оказва дълъг. Тъй като той е трябвало да приключи 
преди да могат да се подават искания за плащане, е имало забавяне при 
изплащането на съответните суми и оттук намаляване на RAL. Това изискване не е 
довело до такива забавяния в ЕЗФРСР37. 

на средствата, изложени на риск от отмяна на поети бюджетни задължения, възлиза 
на около 50 млн. евро, отнасящ се до ограничен брой програми.  

35 Вж. отговорите на годишния доклад на ЕСП за 2003 г. (точка 2.48) и за 2004 г. 
(точка 2.24). 

36 Чл. 123 и 124 от Регламента за общоприложимите разпоредби. 

37 Чл. 65, параграф 2 от Регламент № 1305/2013 относно развитието на селските райони 
изисква от държавите членки да определят, за всяка програма за развитие на селските 
райони, управляващ орган, акредитирана разплащателна агенция и сертифициращ 
орган. За МФР за периода 2014—2020 г. продължаването на работата на 
акредитираните разплащателни агенции е позволило извършването на междинните 
плащания за развитие на селските райони да става възможно най-бързо след 
приемането на съответната програма. 
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Годишно приемане на отчетите 

53 Процедура по приемане на отчетите е въведена за МФР за периода 2014—
2020 г., с която Комисията приема (или не приема) отчетите на всяка оперативна 
програма ежегодно. По предходната МФР окончателната проверка на 
законосъобразността и редовността на подадените разходи не се е извършвала 
до приключването на програмата. 

54 За ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР възстановяването на междинните плащания е
ограничено до 90 % от общата сума, подлежаща на възстановяване. Останалите 
10 % за кратко формират част от RAL, докато не бъдат изплатени след годишната 
проверка и приемането на отчетите. 

55 Въпреки че този механизъм има потенциала да подобри системата за
контрол и да намали грешките, в определени случаи той може да доведе до 
допълнителни забавяния, тъй като органите на държавите членки могат да решат 
да отложат декларацията за разходите, докато не се уверят, че тя е 
законосъобразна и редовна. 

Резерв за изпълнение 

56 Една от новостите, въведени в МФР за периода 2014—2020 г. е създаването
на рамка на изпълнението. Това е довело до изискването държавите членки да 
заделят част от финансирането от ЕС в „резерв за изпълнение“ за повечето 
програми на европейските структурни и инвестиционни фондове. Резервът за 
изпълнение представлява 6 %38 от средствата, разпределени на ЕФРР, ЕСФ и КФ 
по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (около 20 млрд. евро), както и на 
ЕЗФРСР, и на мерки, финансирани при споделено управление в съответствие 
с Регламента за ЕФМДР. Тези резервни средства са включени в програмите и за 
тях автоматично се поемат задължения всяка година, като по този начин се 
увеличават неизпълнените поети задължения (RAL), но могат да се използват 
само в зависимост от резултатите от прегледа на изпълнението през 2019 г. от 
Комисията. Тези суми не подлежат на процедурата за автоматична отмяна на 
задължения и следователно могат да бъдат използвани или ще останат част от 
RAL до крайната дата на допустимост за МФР. Общата сума, разпределена за 
резерва за изпълнение до края на 2017 г., възлиза на около 14 млрд. евро и бе 
включена в неизпълнените поети задължения (RAL) в края на 2017 г. 

38 Вж. точка 101 от Специален доклад 15/2017 на ЕСП. 
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Въздействие на авансовото финансиране 

57 Правилата на МФР за периода 2014—2020 г. изискват от Комисията, след
като приеме оперативна програма за европейските структурни и инвестиционни 
фондове, да плати първоначална сума за авансово финансиране39. 
Неизползваното първоначално авансово финансиране ще бъде изцяло уравнено 
едва към момента на приключване на програмата. 

58 От 2016 до 2023 г. по отношение на ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР правилата
изискват от Комисията също да изплати допълнително годишно авансово 
финансиране на стойност между 2 % и 3 % от отпуснатите средства40. 

59 Авансовото финансиране намалява размера на неизпълнените поети
задължения и на практика „защитава“ тази сума от автоматична отмяна на 
поетите задължения. Поради това, колкото по-голям е размерът на изплатеното 
авансово финансиране, толкова по-ниска е сумата, която би могла да бъде 
отменена въз основа на правилото „n+3“. Общият размер на авансовото 
финансиране (първоначално и годишно) за периода 2014—2017 г. възлиза на 
34 млрд. евро. 

60 Комисията проверява приетите годишни отчети на дадена оперативна
програма, за да определи каква част от годишното авансово финансиране не е 
обхваната от искания за междинно плащане през съответния отчетен период. Тя 
възстановява съответните суми, които се превръщат в налични целеви приходи, 
като по този начин създава нови бюджетни кредити за поемане на задължения 
и бюджетни кредити за плащания за едни и същи разходни цели. Нови бюджетни 
кредити за поемане на задължения могат да се използват до приключване на 
програмата41, но нови бюджетни кредити за плащания могат да се използват 

39 Съгласно чл. 134, параграф 1 от Регламента за общоприложимите разпоредби, тя 
варират между 1 % и 1,5 % от общия размер на поетите задължения и се изплаща на 
годишни вноски в периода от 2014 г. до 2016 г. 

40 Чл. 134, параграф 2 от Регламента за общоприложимите разпоредби. 

41 Член 12, параграф 4, буква б) от Финансовия регламент — Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046: Бюджетни кредити за поети задължения […], налични на 31 декември 
и които произтичат от възстановявания на плащания по авансово финансиране, може 
да се пренасят до приключването на програмата и да се използват, когато това е 
необходимо, при условие че вече не са налични други бюджетни кредити за поети 
задължения. 
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само до края на следващата година. Сумите, за които са поети задължения, ще 
увеличат RAL и не са предмет на автоматична отмяна на задължения. През 2017 г. 
– първата година на годишно приемане на отчетите, размерът на възстановеното
авансово финансиране е 6,5 млрд. евро. 100 % от тази сума са за поети
задължения и 84 % от нея са били изплатени. През следващите години тези суми
могат да нараснат значително. ЕСП обръща внимание на факта, че Комисията е
предложила да се намали авансовото финансиране през периода 2021—2023 г.42

Корекции на МФР 

61 Както се допуска от член 19 от Регламента за МФР, бюджетните кредити за
поети задължения в размер на 20,7 млрд. евро, които не са усвоени през 2014 г. 
поради забавяне на приемането на програмите, са прехвърлени предимно към 
2015 г. (и към 2016 г. в случая на ЕЗФРСР). Това е увеличило значително поетите 
задължения за 2015 г. и също така е намалило поетите задължения за 2014 г. 
(Таблица 4). Макар и общото равнище на задълженията по МФР да остава 
същото, сроковете за отмяна на задълженията за въпросните суми се прехвърлят 
от 2017 г. към 2018 г. 

Таблица 4 – Трансфер на неусвоените бюджетни кредити от 2014 г. 
(в млн. евро) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Функция 1б 
от МФР - 11 216 11 173 43 

Функция 2 от 
МФР - 9 446 5 093 4 353 

Източник: Регламент (ЕС, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. 

62 През 2017 г., в съответствие с член 7 от Регламента за МФР43, Комисията
преразгледа отпуснатите средства на държавите членки по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ от политиката на сближаване. Въз основа на този 
преглед таваните за бюджетните кредити за поети задължения за периода 2017—

42 Комисията предложи да се намали годишното авансово финансиране за последните 
три години (2021—2023 г.) от 3 % на 1 %. Вж. предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за 
адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 
2021—2023 г., COM(2018) 614. 

43 Регламент № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. 
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2020 г. се увеличават с 4,6 млрд. евро, а таваните за бюджетните кредити за 
плащания – с 1,4 млрд. евро (по текущи цени). След удължаването на срока на 
Инициативата за младежка заетост до 2020 г., по функция 1б са отпуснати 
допълнително 1,2 млрд. евро (по текущи цени). Това увеличава още повече 
разликата между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните 
кредити за плащания след 2017 г. 

Прогнози за плащанията 

63 Според правилата44, от държавите членки се изисква да изпращат на
Комисията до 31 януари и до 31 юли всяка година прогноза за исканията за 
плащане, които се очаква да представят през текущата и следващите финансови 
години. След адаптиране на данните към собствените си модели45, Комисията 
използва тези прогнози за определяне на равнището на необходимите бюджетни 
кредити за плащания и за съответното коригиране на бюджета. 

64 През 2017 г. Комисията прилага корекция от 25 % на юлската прогноза на
държавите членки и предлага намаляване на равнището на бюджетните кредити 
за плащания за ЕСИ фондовете с 5,9 млрд. евро. Реално подадените до края на 
годината искания за плащане са малко по-ниски от разчетите на Комисията 
(с 0,3 млрд. евро). 

65 Въпреки че точността на прогнозите на държавите членки нараства (от 52 %
през 2016 г. на 80 % през 2017 г.46), остава значителна разлика между очакваните 
суми и реално заявените суми. Поради това RAL не намаляват в очакваната 
степен. 

44 Член 112, параграф 3 от Регламента на ЕС за общоприложимите разпоредби за 
Кохезионния фонд и структурните фондове. 

45 Редица други елементи са взети предвид от Комисията, като например развитието на 
подбора на проекти по места, наблюдавани тенденции в изпълнението и цели, 
свързани с риска от автоматичната отмяна. 

46 Изчислени като съотношение между прогнозните заявки на държавите членки към 
действително подадените заявки за плащания. Съгласно доклада на Комисията 
„Анализ на бюджетното изпълнение на европейските структурни и инвестиционни 
фондове през 2017 г.“. 
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Финансови инструменти при споделено управление 

66 Бюджетът на ЕС може да бъде разходван и като се използват нови
инструменти, като например финансови инструменти. Въпреки че сумите, 
изплатени от бюджета в тези инструменти, намаляват неизпълнените поети 
задължения (RAL), тези суми не стигат непременно до крайния бенефициент. Ето 
защо това създава неизпълнени поети задължения на равнището на инструмента, 
които са извън бюджета на ЕС и не се подчиняват на правилото за автоматична 
отмяна47. 

67 До края на 2017 г. са поети задължения в размер на 14,2 млрд. евро от
европейските структурни и инвестиционни фондове за финансови инструменти 
и 4,4 млрд. евро са изплатени. От тях 1,5 млрд. евро са изплатени на крайните 
получатели48. В специалния си доклад 19/2016 Сметната палата отбелязва, че 
значителен брой финансови инструменти са прекалено големи в сравнение 
с нуждите на пазара. ЕСП констатира, че фактор за това е било намерението на 
държавите членки да избегнат правилото „n+2“49. 

Развитие на селските райони 

68 ЕЗФРСР следва малко по-различни финансови правила от другите ЕСИ
фондове. Разпоредбите за първоначалното авансово финансиране, правилото 
„n+3“ за отменяне на бюджетни кредити и резервът за изпълнение от 6 % се 
прилагат, но не са налице съществени разлики спрямо предходния период. 
Държавите членки планират около половината от отпуснатите суми за т. нар. 
„годишни мерки“, при които плащанията се извършват в рамките на една година 
след поемане на задълженията. Останалата част е посветена на „инвестиционни 
мерки“, сходни с тези, финансирани от европейските структурни и инвестиционни 
фондове по функция 1б. 

69 По отношение на ЕЗФРСР не се наблюдават същите забавяния при
определянето на органите по програмите, както при другите ЕСИ фондове, тъй 
като процесът не е променен спрямо предишната МФР. В резултат на това 

47 Вж. точки 54—57 от Специален доклад 2/2012 на ЕСП. 

48 Финансови инструменти по линия на европейските структурни и инвестиционни 
фондове — Обобщения на данните за осъществения напредък във финансирането 
и изпълнението на финансовите инструменти за програмния период 2014—2020 г. — 
състояние към 31 декември 2017 г. 

49 Вж. точка 150 от Специален доклад 19/2016 на ЕСП. 
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забавянето на стартирането на изпълнението на програмата е по-кратко и се 
дължи предимно на късното приемане на правната рамка. Това все пак е довело 
до препрограмиране на бюджетните кредити за поети задължения за 2014 г. 
(точка 61). 

RAL в други области на бюджета 

Външни дейности 

70 В областта на външните дейности (функция 4 „Глобална Европа“)
процедурата за поемане на задължения следва различен цикъл от този на ЕСИ 
фондовете. По тази функция RAL представляват поети задължения за срок от 
2,7 години50, което отразява продължителността на процедурата от поемане на 
задължението до извършване на плащането. Поемането на задълженията 
обикновено се извършва на два етапа. Първо се поема глобално задължение, 
а след това — индивидуално задължение51. Така например програмите, във 
връзка с които е поето глобално задължение през година „n“, се формализират 
с държава извън ЕС през година „n+1“, и след това в срок от „n+4„се сключват 
договори, въз основа на които се поемат индивидуални задължения. Проектите 
и програмите сe приключват и всички неизползвани средства се освобождават, 
след като са изпълнени всички договорни задължения и са извършени 
съответните плащания и вземания. 

71 В началото на МФР голяма част от неизпълнените поети задължения (RAL) по
функция 4 се състоят от глобални поети задължения. Тъй като те се изпълняват 
чрез индивидуални задължения, техният дял в RAL намалява. В края на 2017 г. 
делът на частта от RAL, генерирана от глобалните поети задължения по 
функция 4, възлиза на 8,3 млрд. евро52 (32 % от неизпълнените поети задължения 
по функция 4, а останалата част от индивидуални поети задължения). 

50 Този показател е дори още по-висок при някои от програмите по тази функция. Той е 
3,3 за Инструмента за предприсъединителна помощ и 3,1 за Европейският инструмент 
за съседство. 

51 Поетото задължение е „индивидуално“, ако бенефициентът и размерът на разхода са 
известни. Задължението е „глобално“, ако поне един от елементите, е неизвестен. 

52 В края на 2017 г. общият размер на RAL, генерирани от глобални поети задължения по 
всички функции на МФР възлиза на 17 млрд. евро (6,4 % от общия размер). 
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72 Годишните отчети за дейността на ГД „Политика за съседство и преговори за
разширяване“ и ГД „Международно сътрудничество и развитие“ (генералните 
дирекции на Комисията, които извършват повечето разходи по функция 4) 
включват ключови показатели за изпълнение (КПИ) по отношение на размера на 
RAL. КПИ 4 „Период на усвояване на RAL“53 има като годишна цел срок от „под 4 
години“. Действителната цифра за 2017 г. е 4,2454 години за ГД „Политика за 
съседство и преговори за разширяване (в сравнение с 4,15 години през 2016 г.) 
и 3,7 години за ГД „Международно сътрудничество и развитие“ (в сравнение 
с 3,88 през 2016 г.). 

Други програми 

73 Разходите по функция 1а („Конкурентоспособност за растеж и работни
места“) следват модел, сходен на този по функция 4, при който глобалните 
задължения (т.е. основаващи се на покани за представяне на предложения) са 
последвани от индивидуални задължения (при подписване на споразумение за 
безвъзмездна финансова помощ). Функция 1а се състои от редица различни 
програми с разнообразни характеристики, които оказват влияние върху RAL, като 
например продължителността на програмата и нейния режим на изпълнение 
(най-вече пряко и непряко управление). 

74 Например, за програмата „Хоризонт 2020“, която, в съответствие
с предвидения бюджет55, е основният фактор за неизпълнените поети 
задължения по тази функция, подписването на договора е последвано от 
плащането на авансово финансиране (обикновено в размер на 10—30 %). 
Средната продължителност на договорите е около две или три години и води до 
междинни плащания и окончателно плащане при приключването. 

53 Изчислена чрез разделяне на сумата на RAL в края на годината на стойността на 
плащанията, извършени през тази година. 

54 ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ дава следното обяснение 
защо показателят е над целевата стойност: „дванадесет делегации не са постигнали 
референтната стойност за този КПИ. Това е резултат от комбинация между големи 
финансови суми, за които са поети задължения през годината, и ниско ниво на 
плащания през отчетната година.“ 

55 Което представлява над 60 % от бюджетните кредити за поети задължения по 
функция 1а на МФР за периода 2014—2020 г. 
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75 По-голямата част от финансирането, отпуснато по функция 3 („Сигурност
и гражданство“) се изпълнява в рамките на споделено управление с държавите 
членки чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна 
сигурност“. Тези фондове следват правила, сходни с тези за ЕСИ фондовете. 
Държавите членки представят многогодишни планове. След одобряването им, за 
сумите се поемат годишни задължения в съответствие с план за финансиране. 
Прилага се правилото „n+2“ за автоматична отмяна. Поради късното приемане на 
законодателната рамка за ФУМИ56 държавите членки са разполагали с малко 
време, за да изготвят и предадат своите многогодишни планове. Това на свой ред 
е забавило изпълнението на поетите задължения. През последните години 
скоростта на изпълнение се увеличава и към края на 2017 г. 90 % от RAL за тази 
област са генерирани през 2016 г. и 2017 г. 

„Потенциални RAL, свързани с необслужвани задължения“ 

76 Прегледът на „потенциалните RAL, свързани с необслужвани задължения
(PAR)“ е годишен анализ, извършван от Комисията. Основната му цел е да се 
установят всички неоснователни RAL – отразени в отчетите задължения, за които 
обаче се счита, че е възможно да липсва правно и/или фактическо основание за 
последващи плащания. Анализът обхваща задълженията, които са включени 
в отчетите в продължение на най-малко пет години, и задълженията, по които не 
са извършвани плащания през последните две години. По принцип всички тези 
необслужвани поети задължения (PAR) следва да бъдат отменени. Анализът се 
извършва въз основа на всеки отделен случай от структурите на Комисията, които 
управляват въпросните задължения. 

77 Комисията представя резултатите от този преглед в „Проект за бюджет —
работен документ, част V — Изпълнение на бюджета и целевите приходи“. 

78 През периода 2010—2017 г., сумата на „потенциалните необслужвани поети
задължения (PAR)“ възлиза средно на около 2,1 % от неизпълнените поети 
задължения за година. Една малка част от тази сума (напр. 0,15 % от размера на 
RAL в края на 2017 г.) е свързана с необслужвани задължения и е била отменена 
на по-късен етап. 

56 INFO(2017)60 – “Active monitoring and forecast of budget implementation - summer 
information note”. 



37 

Таблица 5 – Резултати от анализа на PAR (в млрд. евро) 

Година 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общо RAL 194,4 207,4 217,8 222,4 189,6 217,7 238,8 267,3 

Общо PAR 1,9 2,4 9,4 5,2 4,1 2,8 3,0 8,5 

% PAR/RAL 1,0 % 1,1 % 4,3 % 2,4 % 2,2 % 1,3 % 1,2 % 3,2 % 
Източник: ЕСП въз основа на работните документи за проектобюджета. 
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Сравнение между държавите членки 
79 Тъй като непогасените задължения за ЕСИ фондовете се извършват
в рамките на споделено управление, те могат да бъдат анализирани и на 
равнището на държавите членки. От общата сума на RAL за ЕСИ фондовете към 
края на 2017 г. (189,9 млрд. евро), 178,2 млрд. евро (94 %) представляват 
задължения от периода 2014—2020 г., а 11,7 млрд. евро (6 %) – от периода 2007— 
2013 г. Разбивка по държави членки е представена на фигура 11. 

Фигура 11 – RAL за ЕСИ фондовете по държави членки и периоди на 
възникване (в млрд. евро) 

Бележка: ТГП означава трансгранични програми. 
Източник:  ЕСП въз основа на информация от докладите на Комисията „Анализ на бюджетното 

изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове“. 

80 Трите държави членки с най-високо равнище на неизпълнени поети
задължения през 2017 г. са имали също най-много разпределени средства за 
бюджетни кредити за поемане на задължения в МФР. Това са Полша, Италия 
и Испания (съответно 34,6 млрд. евро, 22,3 млрд. евро и 19,2 млрд. евро), които 
представляват 40 % от RAL за 2017 г. за ЕСИ фондовете към края на 2017 г. 

81 В относително изражение държавите членки с най-високи RAL като част от
съответните им отпуснати средства по МФР за периода 2014—2020 г. са Кипър, 
Италия и Малта с 48 %, 46 % и 44 %. Държавите членки с най-ниските 
съотношения са Финландия, Австрия и Ирландия, при които неизпълнените поети 
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задължения представляват съответно 19 %, 26 % и 27 % от общия размер на 
отпуснатите средства57. 

82 До края на 2017 г. (четвъртата година от МФР) 16,4 % от бюджета на ЕСИ
фондовете за периода е изпълнен (5,3 % като авансово финансиране и 11,1 % като 
междинни плащания). През четвъртата година от периода 2007—2013 г. степента 
на изпълнение е по-висока – 22,1 % (8,7 % авансово финансиране и 13,4 % 
междинни плащания). На Фигура 12 е показано кумулативното изпълнение до 
края на 2017 г. във всяка държава членка. По-подробна информация е 
предоставена в Приложение II.  

Фигура 12 – Кумулативно изпълнение към края на 2017 г. по 
държави членки за периода 2014—2020 г. (спрямо отпуснатите 
средства) 

Бележка: ТГП означава трансгранични програми. 
Източник: Доклад на Комисията „Анализ на бюджетното изпълнение на европейските 

структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.“. 

83 Ако държавите членки изпълняват програмите в приблизително сходна
степен, техният дял от RAL следва да е пропорционален на дела им от общия 
размер на бюджетните кредити за поети задължения. Въпреки това възникват 
несъответствия, тъй като държавите членки усвояват средствата с различно 
темпо. В МФР за 2014—2020 г. държавите членки с най-висок процент на 

57 Доклад на Комисията „Анализ на бюджетното изпълнение на европейските 
структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.“. 
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усвояване към края на 2017 г. са Финландия, Австрия и Ирландия (всички над 
25 %), докато тези с най-нисък процент са Италия, Хърватия, Малта и Испания 
(всички под 12 %)58. Сметната палата докладва относно причините за ниската 
степен на усвояване в годишния си доклад за 2017 г.59 и в неотдавна публикуван 
специален доклад60. Основните причини са късното приключване на предходната 
МФР, късното приемане на правните актове и трудностите при адаптирането към 
съществените промени, въведени в МФР за периода 2014—2020 г., и тяхното 
прилагане. Сметната палата също така изтъкна, че държавите членки може да са 
изправени пред предизвикателства при определянето на достатъчно 
висококачествени проекти в кратки срокове61. 

84 На фигура 13 са показани различните степени на изпълнение, изразени като
години задължения с продължителност над една година, представлявани от RAL. 
През 2017 г. неизпълнените поети задължения за повечето държави членки 
възлизат на между две и три години от поетите ангажименти, както може да се 
очаква по силата на правилото „n+3“. 

58 Доклад на Комисията „Анализ на бюджетното изпълнение на европейските 
структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.“. 

59 Годишен доклад на ЕСП за 2017 г., глава 2. 

60 Специален доклад 17/2018: „Действията на Комисията и на държавите членки през 
последните години на програмния период 2007—2013 г. са довели до преодоляване 
на ниската степен на усвояване на средствата, но не са били достатъчно 
съсредоточени върху резултатите“. 

61 Вж. точка 2.17 от годишния доклад на ЕСП за 2017 г. 
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Фигура 13 – RAL/средни годишни поети задължения 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от доклада на Комисията „Анализ на бюджетното 
изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.“. 

85 Общият размер на отменените бюджетни кредити за периода 2007—2013 г.
възлиза на 4,4 млрд. евро, в това число 1,6 млрд. евро от автоматична отмяна на 
бюджетни кредити и 2,8 млрд. евро за отменени бюджетни кредити при 
приключване. Тези отменени бюджетни кредити намаляват неизпълнените поети 
задължения (RAL), но са средства, които повече не могат да се използват, поради 
което са загубени за засегнатите държави членки и за бюджета на ЕС62. 
В предложението си за МФР за 2021—2027 г. Комисията предлага да се създаде 
„резерв на Съюза“. Очаква се той да бъде финансиран чрез средства, за които е 
поето задължение, но в крайна сметка не са използвани, както и от маржовете, 
останали налични под таваните за поети задължения за предходната финансова 
година63. На фигура 14 е представена разбивка на сумата от 4,4 млрд. евро 
между 15-те засегнати държави членки, най-голямата част от която е за Румъния. 

62 За разлика от неусвоените бюджетни кредити за плащания, които се записват като 
излишък от бюджета на ЕС и ще доведат до намаляване на вноските на държавите 
членки в бюджета на ЕС за следващата година. 

63 COM(2018)321 — Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — 
Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава — 
Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. 
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Фигура 14 – Кумулативен размер на отменените задължения за МФР 
за периода 2007— 2013 г. като процент от общия размер на 
отпуснатите средства и като абсолютни стойности 

Бележка: Сумите са посочени в милиони евро. 
Източник: ЕСП въз основа на данни от докладите на Комисията. 
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Заключение и следващи стъпки 
86 Много от факторите за неизпълнените поети задължения (RAL), разгледани
от Сметната палата в настоящия документ, са подобни на тези, представени от 
Комисията през 2002 г. в нейния анализ64 на неизпълнените поети задължения по 
време на МФР за периода 2000—2006 г. Между тях са застъпването на две МФР, 
въздействието на правилото за автоматична отмяна на задължения и забавеното 
стартиране на програмите. Нови фактори, като например изискванията за 
европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно МФР за периода 
2014—2020 г., са допринесли за достигането на настоящото рекордно високо 
равнище на неизпълнени поети задължения. Въз основа на извършени от нас 
оценки65, както и на прогнозите на Комисията, очаква се увеличаването да 
продължи и в бъдеще.  

Историята се повтаря 

87  Препрограмиране, подобно на това през 2014 г., се е състояло през 2000 г.,
което е довело до прехвърлянето на поети задължения от 2000 г. за 2001 г. Както 
беше споменато, (параграф 30), първите години от МФР за периода 2007—2013 г. 
също са засегнати от закъснения. 

88 През 2004 г. размерът на неизпълнените поети задължения за програмите за
периода 2000—2006 г. е с 3,7 млрд. евро повече от прогнозираното от Комисията 
през 2002 г. равнище. Неизползваните бюджетни кредити за поети задължения за 
програмите за периода 1994—1999 г. са в размер на 3,3 млрд. евро, докато 
анализът на Комисията от 2002 г. показва, че се е очаквало те да са напълно 
ликвидирани66. Това показва, че прогнозните нива на RAL през цялото време са 
били подценявани. 

64 COM(2002)528 — Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — 
Изпълнение на бюджета, изпълнение на структурните фондове, по-специално на 
неизпълнените поети задължения (RAL). 

65 Вж. точка 2.17 от годишния доклад на ЕСП за 2017 г. 

66 Вж. точка 2.20 от годишния доклад на ЕСП за 2004 г. 
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89 Одобряването на МФР за периода 2007—2013 г. през май 2006 г. се основава
на предположението, че RAL ще достигнат 180 млрд. евро до края на 2013 г.67 
Действителният им размер е 222 млрд. евро. 

90 Прогнозата за плащанията за програмите за периода 2014—2020 г. се
основава на исторически данни от двата предходни периода на МФР (2000—
2006 г. и първите години от периода 2007—2013 г.). Комисията приема, че 
забавянията, които са станали през 2007 г. и 2008 г., няма да се повторят и новите 
програми ще започнат по-рано68. Това допускане се оказва погрешно 
и в действителност забавянията са дори по-големи, отколкото в предходния 
период. 

91 Когато настоящата МФР е приета през 2013 г., се е очаквало, че ще има
непогасени поети задължения в размер на над 260 млрд. евро в края на 2020 г.69 
Главно поради по-бавното от очакваното започване на изпълнението на ЕСИ 
фондовете се предвижда действителната цифра да бъде значително по-висока. 
Прогнозата на Комисията за 2018 г.70 е, че размерът на RAL ще достигне 295 млрд. 
евро в края на 2020 г. и 314 млрд. евро в края на 2023 г.71 

92 Комисията докладва, че правилното прогнозиране на развитието на
плащанията за МФР за периода 2014—2020 г. се е оказало изключително 
предизвикателство, особено по отношение на европейските структурни 
и инвестиционни фондове. Изменение от (±) 1 % в темповете на изпълнение води 
до промяна с (±) 4 млрд. евро в нуждите от плащания72. 

67 Работен документ относно непогасените поети задължения и въпроса с плащанията — 
Комисия по бюджети на Европейския парламент. 

68 Работен документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета, Междинен преглед/междинно 
преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., 
Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите, SWD(2016) 299 окончателен. 

69 Проект на бюджет за 2019 г. — Прогноза за приходите и разходите на Комисията. 

70 COM(2018) 687 10.10.2018 — Доклад на Комисията до Европейския парламент 
и Съвета „Дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични потоци на 
бюджета на ЕС (2019—2023 г.)“. 

71 При допускане, че се приемат предложенията на Комисията за следващата МФР. 

72 Средносрочна прогноза на Комисията относно плащанията — 16 октомври 2017 г. 
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93 Въпреки че сложно да се прогнозират неизпълнените поети задължения или
бъдещите нужди от бюджетни кредити за плащания, това е от съществено 
значение за изготвяне на бъдещите бюджети и за избягване на натрупването на 
плащания по необслужвани задължения. След методично отправяните 
препоръки към Комисията да изготвя дългосрочни прогнози за плащанията73, ЕСП 
приветства факта, че Финансовият регламент от 2018 г. включва задължение за 
Комисията да изпраща на Европейския парламент и на Съвета годишна 
дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични потоци, която 
да обхваща следващите пет години74. 

Рискове за бъдещите бюджети 

94 Комисията счита, че „увеличението на равнището на неизпълнените поети
задължения за европейските структурни и инвестиционни фондове през третата 
година от периода на програмиране е част от нормалния цикъл на изпълнение, 
наблюдаван в миналото за тези фондове. Плавното годишно движение на 
бюджетните кредити за поети задължения за периода 2014—2020 г., 
въвеждането на правилото „n+3“ и бавното изпълнение са довели до значително 
увеличение на размера на неизпълнените поети задължения“75. ЕСП счита обаче, 
че настоящите рекордно високи нива на неизпълнени поети задължения биха 
могли да доведат до следните рискове за бюджета на ЕС. 

Недостатъчни бюджетни кредити за плащания през последните години от МФР 
за периода 2014—2020 г. 

95 Вече сме посочвали в годишните доклади на Сметната палата, че големият
размер на неизпълнените поети задължения (RAL) увеличава риска от 
необичайно натрупване на изостанали плащания, подобно на възникналото 
натрупване през периода 2013—2015 г., тъй като броят на исканията се очаква да 

73 Вж. Становище 1/2017 на ЕСП (точки 110—112), годишния доклад на ЕСП за 2017 г. 
(точка 2.49), годишния доклад на ЕСП за 2015 г. (точка 2.10) и годишния доклад на ЕСП 
за 2014 г. (точка 2.22). 

74 Чл. 247, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. 

75 Отговор на точка 2.14 от годишния доклад на Сметната палата за 2016 г. 
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се увеличи значително през последните години от МФР за периода 2014—
2020 г.76 

96 Този риск може да бъде намален чрез „общия марж за плащанията“,
специален инструмент, който позволява пренасянето на неизползваните маржове 
за следващите години77. 

97 Според Комисията78, не е имало необичайно натрупване на забавени
плащания в края на 2017 г. При все това натрупването от края на 2017 г., 
включващо предимно искания за плащания по програмите за периода 2014—
2020 г., които са били получени твърде късно, за да бъдат платени през същата 
година, е било в размер на 2,3 млрд. евро. Това струпване на плащанията 
вероятно ще се увеличи през следващите години с напредването на 
изпълнението на програмите. 

Недостатъчни бюджетни кредити за плащания в следващата МФР 

98 Както и през предходните периоди, забавянията в изпълнението на
програмите по линия на МФР за периода 2014—2020 г. означава, че бюджетните 
кредити за плащания, необходими за тези програми, са много ниски през първите 
четири години. При все това, за разлика от предходните МФР, годишните 
бюджетни кредити за плащания са използвани почти изцяло през 2014—2015 г., 
за да се платят неизпълнените поети задължения (RAL) от МФР за 2007—2013 г.79 
Това означава, че забавянията при изпълнението са оказали и положително 
въздействие от гледна точка на бюджета и са помогнали за намаляване на 
натиска върху плащанията. Ако обаче не е имало забавяния, нуждите от 
плащания са щели да бъдат много по-високи през първите години от настоящата 
МФР. Съществува риск от възникване на ситуация на недостиг на бюджетни 

76 Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2017 г., точка 2.47. 

77 Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2017 г., точки 2.9—2.12. 

78 Commission Active Monitoring and Forecast of Budget Implementation – 2017 Information 
Note, 16 март 2018 г. 

79 В действителност, през 2014 г. маржът за непредвидени обстоятелства за плащания е 
използван като спешна мярка за обезпечаването на бюджетни кредити за плащания 
с цел покриване на нуждите за годината. 
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кредити за плащания, подобна на тази от 2011—2015 г., при следващата МФР80 
(точка 38). 

99 Комисията е отбелязала този въпрос в своята дългосрочна прогноза81. Тя
посочва, че договорените тавани на плащанията за периода 2019—2020 г., както 
и в предложението за периода 2021—2023 г. са съвместими с очакваните нужди 
от плащания за програмите за периода 2014—2020 г. и с плавното постепенно 
въвеждане на разходните програми за периода 2021—2027 г. Всяко 
допълнително забавяне в изпълнението на ЕСИ фондовете може да окаже натиск 
върху таваните за плащанията за периода 2021—2023 г. и да засегне тяхната 
способност за покриване на новите разходни програми. 

100 Комисията и бюджетните органи следва да разгледат този риск
в съответствие с решението на Съвета относно собствените ресурси82, което 
изисква запазването на правилно съотношение между бюджетните кредити за 
поети задължения и бюджетните кредити за плащания. В годишните доклади на 
Сметната палата за 2016 г. и 2017 г. са включени препоръки за преодоляване на 
този проблем. В годишния си доклад от 2016 г. ЕСП препоръчва на Комисията да 
вземе предвид нарастването на неизпълнените поети задължения в прогнозата 
си за бюджетни кредити за плащания за следващата МФР, за да се гарантира 
правилно съотношение между бюджетните кредити за задължения и бюджетните 
кредити за плащания83. В годишния си доклад от 2017 г. ЕСП препоръчва на 
Комисията да прикани Европейския парламент и Съвета, в контекста на дебата за 
МФР след 2020 г., да предвидят механизми за по-добро управление на риска от 
прекомерно струпване на плащания, като се вземе предвид високото ниво на 
неизпълнени поети задължения през текущата и предходната МФР84. 

Увеличаване на експозицията на бюджета на ЕС 

101 Освен неизпълнени задължения, ЕС има и редица значителни дългосрочни
пасиви, гаранции и правни задължения85. Те включват пенсии на служителите, 

80 Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2016 г., точки 2.36 и 2.37. 

81 COM(2018) 687 — Дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични 
потоци на бюджета на ЕС (2019—2023 г.). 

82 Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. 

83 Вж. точка 2.48, препоръка 1 от годишния доклад на ЕСП за 2016 г. 

84 Вж. точка 2.62, препоръка 3 от годишния доклад на ЕСП за 2017 г. 

85 Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2016 г., точки 2.15—2.20. 
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гаранции за заеми и финансови инструменти. Високите RAL увеличават размера 
на сумите, дължими от ЕС, и следователно увеличават финансовата експозиция 
на неговия бюджет. 

Как могат да бъдат намалени RAL? 

102 С цел да се избегне недостиг на бюджетни кредити за плащания в края на
текущата МФР и прекомерно прехвърляне на неизпълнени поети задължения 
(RAL) от една година в друга, Европейският парламент, Съветът и Комисията 
постигнаха съгласие86 да: 

o следят отблизо равнището на RAL;

o правилата за отмяна на задължения да се прилагат стриктно, по-специално
правилата за автоматична отмяна на задължения;

o анализират и обсъдят разчетите на Комисията за необходимия размер на
плащанията с цел да се гарантира, че ЕС ще може да изпълни всички свои
финансови задължения през периода 2014—2020 г.

103 По дефиниция равнището на неизпълнените поети задължения (RAL) може
да бъде намалено по три начина: 

o увеличаване на равнището на бюджетните кредити за плащания, ако не са
достатъчни;

o отмяна на неизползваните средства; или

o намаляване на равнището на бюджетните кредити за поемане на
задължения в бюджетите за бъдещи периоди, като се оставят достатъчно
бюджетни кредити за плащания за изплащането на непогасените
задължения87.

104 Увеличаването на бюджетните кредити за плащания и намаляването на
бюджетните кредити за поемане на задължения е по решение на бюджетните 
органи. Отмяната на задължения е строго дефинирана във финансовите правила, 

86 Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Съюза — юли 2018 г., 
Приложение — Междуинституционално сътрудничество в хода на бюджетната 
процедура. 

87 Вж. точка 2.36 от годишния доклад на ЕСП за 2016 г. 
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които Комисията трябва да спазва, когато прилага такава отмяна. Въпреки че през 
последните години обемът на отменените задължения е малък, те все пак 
представляват неусвоени бюджетни средства, които вече не могат да допринесат 
за постигането на целите на политиката. 

105 Равнището на неизпълнените поети задължения (RAL) за периода 2014—
2020 г. се очаква да намалее в периода 2020—2025 г., когато би трябвало да 
остане незначителна сума за разплащане. Основното предизвикателство ще бъде 
да се гарантира, че през новия период няма да започнат да се създават дори още 
по-големи RAL. Някои от мерките, въведени от Комисията за текущата МФР (като 
годишното уравняване на сметките) или предложени за следващата МФР 
(промяна от „n+3 „към „n+2“, правилото за намаляване на предварителното 
финансиране, поддържането на сходни механизми за управление и контрол (като 
напр. запазването на определените компетентни органи в държавите членки), по-
голяма гъвкавост при прехвърлянето на средства в рамките на програмите 
и между тях)88 могат да осигурят частично справяне с това предизвикателство. 

106 Следните мерки също биха спомогнали да се избегне увеличаването на
RAL в рамките на следващата МФР: 

o своевременно приемане на МФР за периода 2021—2027 г. и свързаните с нея
многогодишни програми;

o опростяване на правилата за изразходване на средствата от бюджета89;

o по-точно прогнозиране на нуждите от плащания;

o осигуряване на подходящ баланс между бюджетните кредити за поемане на
задължения и бюджетните кредити за плащания.

88 Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за определяне на 
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело 
и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите, 
COM(2018) 375. 

89 Вж. информационно-аналитичните документи на ЕСП: „Опростяване на изпълнението 
на политиката на сближаване след 2020 г.“, май 2018 г., „Принос за опростяване на 
правилата на програмата на ЕС за научни изследвания след „Хоризонт 2020“, март 
2018 г., „Бъдещето на Общата селскостопанска политика“, март 2018 г. 
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Приложения 

Приложение I — RAL по основни програми – от 2014 г. до 
2017 г. (в млн. евро) 

Забележка 1: Програмите са класирани според техните суми на RAL за 2017 г. 
Забележка 2: Общите суми на RAL не включват RAL за други институции. 
Източник: ЕСП въз основа на информация от базите данни на Комисията. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

a b c d e f g h = f / g

1.2.11 Регионално сближаване (по-слабо развити региони) 61 866     69 135     71 813     82 421     26 122                3,2

2.0.20 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 16 550     24 643     29 641     32 742     14 366                2,3

1.2.13 Конкурентоспособност (по-развити региони) 16 292     19 157     22 235     25 870     8 251                  3,1

1.2.15 Кохезионен фонд 24 499     22 223     23 497     24 398     9 056                  2,7

1.1.31 „Хоризонт 2020“ 19 947     20 434     19 945     19 928     10 346                1,9

1.2.12 Региони в преход 2 771       8 873       12 382     16 151     5 627                  2,9

4.0.3 Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) 8 605       8 613       8 286       8 646        3 168                  2,7

4.0.2 Европейски инструмент за съседство (ЕИС) 6 693       7 371       7 345       7 663        2 440                  3,1

4.0.1 Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) 5 948       5 898       6 402       6 901        2 115                  3,3

1.2.6 Принос за Механизма за свързване на Европа (МСЕ) -          1 806       3 402       4 704        1 593                  3,0

1.1.82 Транспорт 4 175       3 510       3 892       3 673        1 723                  2,1

1.2.2 Европейско териториално сътрудничество 2 102       1 880       2 217       3 514        1 940                  1,8

2.0.31 Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 1 549       2 170       2 595       3 218        912  3,5

1.1.10 Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) -          1 357       2 460       2 654        2 661                  1,0

3.0.1 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) 689          980          1 734       2 447        1 620                  1,5

1.2.5 Инициатива за младежка заетост (специални допълващи средства) 1 540       2 142       2 215       2 248        - 

1.1.12 Международен термоядрен експериментален реактор (ITER) 2 378       2 373       2 128       1 727        323  5,3

1.1.81 Енергетика 485          803          1 140       1 678        700  2,4

2.0.4 Околна среда и действия по климата (LIFE) 1 176       1 270       1 404       1 564        494  3,2

3.0.2 Фонд „Вътрешна сигурност“ 738          982          1 191       1 421        739  1,9

1.1.11 Сателитни навигационни програми на ЕС ( EGNOS и Галилео) 582          919          1 267       1 300        897  1,4
1.2.4 Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) 91             584          841          1 101        546  2,0

Общо за основните многогодишни програми 178 675  207 122  228 033  255 971   95 639                2,7

Други програми 10 509     10 042     10 332     10 817     8 378                  

Общо 189 183  217 164  238 365  266 788   104 017              

Подфункция 
от МФР Наименование на подфункцията от МФР

Кумулативни RAL в края на годината
Гласувани 
бюджетни 
кредити за 

2017 г.

RAL за 2017 г.
като 

равностойност в 
години 

задължения
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Приложение II —  Кумулативни проценти на плащанията и 
RAL по държави членки в края на 2017 г. за МФР за периода 
2014—2020 г. 

Бележка 1: ТС е съкращение за програмите за трансгранично сътрудничество. 

Източник: ЕСП, въз основа на доклада на Комисията „Анализ на бюджетното изпълнение на 
европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.“. 

Държава членка
Суми, разпределени 

от МФР (в млрд. евро)

Авансово 
финансиране до 

края на 2017 г.

Междинни 
плащания до края 

на 2017 г.
Общ процент на 

плащанията

RAL за периода 2014 – 
2020 г. към края на 

2017 г. (в млрд. евро)
a b c d e = c + d f

FI 3,77 3,8 % 33,9 % 37,7 % 0,7
AT 4,92 3,5 % 26,7 % 30,2 % 1,3
IE 3,50 4,3 % 25,8 % 30,1 % 0,9
LU 0,14 3,8 % 23,6 % 27,4 % 0,0
EL 21,37 10,4 % 14,4 % 24,8 % 6,5
PT 26,09 5,6 % 16,5 % 22,1 % 8,8
SE 3,72 4,6 % 17,5 % 22,1 % 1,3
EE 4,42 4,9 % 16,3 % 21,2 % 1,4
LT 8,45 4,9 % 15,0 % 19,9 % 2,9
CY 0,95 6,0 % 13,3 % 19,3 % 0,4
DK 1,55 3,9 % 15,4 % 19,3 % 0,5
FR 27,84 4,7 % 14,3 % 19,0 % 10,1
UK 16,88 4,5 % 13,1 % 17,6 % 6,4
HU 25,11 5,1 % 12,2 % 17,3 % 9,5
LV 5,69 5,0 % 12,2 % 17,2 % 2,1
DE 27,93 4,5 % 12,5 % 17,0 % 10,8
NL 1,89 4,4 % 12,0 % 16,4 % 0,7
RO 31,18 5,7 % 10,4 % 16,1 % 11,9
BG 9,99 5,0 % 10,9 % 15,9 % 3,9
BE 2,87 5,3 % 10,4 % 15,7 % 1,1
PL 86,65 5,2 % 10,4 % 15,6 % 33,2
CZ 23,89 5,1 % 9,6 % 14,7 % 9,8
SK 15,49 5,1 % 9,0 % 14,1 % 6,2
SI 3,95 4,8 % 8,9 % 13,7 % 1,7
ES 42,56 5,0 % 6,8 % 11,8 % 17,5
MT 0,83 5,0 % 6,3 % 11,3 % 0,4
HR 10,93 5,2 % 5,7 % 10,9 % 4,7
IT 44,70 5,1 % 5,5 % 10,6 % 20,3
CB 9,26 5,6 % 2,7 % 8,3 % 3,1
Общо 466,54 5,3 % 11,1 % 16,4 % 178,2
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Екип на ЕСП 
Бързият преглед на казус „Преглед на неизпълнените поети задължения 
в бюджета на ЕС“, изготвен от ЕСП, беше приет от Одитен състав V „Финансиране 
и административно управление на ЕС“, с ръководител Lazaros S. Lazarou — член 
на ЕСП. Одитът беше ръководен от члена на ЕСП Annemie Turtelboom, със 
съдействието на Dennis Wernerus, ръководител на нейния кабинет; 
Margit Spindelegger, главен ръководител; Paul Sime, ръководител на задача; 
Michael Tatianos и Mircea-Cristian Martinescu. Thomas Everett предостави езикова 
помощ, а Manuela Magliocca и Valérie Tempez-Erasmi предоставиха секретарска 
помощ. 
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След години на почти непрекъснато нарастване, 
неизпълнените поети задължения в бюджета на ЕС 
достигнаха ново рекордно равнище от 267 млрд. 
евро към края на 2017 г. По-голямата част от тях 
представляват задължения от бюджета на ЕС за 
плащания за бъдещи години. В този преглед 
Сметната палата разяснява как се e променял 
размерът им с течение на времето и кои са 
основните причини за възходящата тенденция. 
Сред тях са: по-високите бюджетни кредити за 
поемане на задължения, надвишаващи бюджетните 
кредити за плащания, приключването на една МФР, 
което се слива с началото на новата МФР, както 
и бавното прилагане на програмите, финансирани 
от ЕС, в държавите членки. Сметната палата 
идентифицира рисковете за бюджета на ЕС от 
големия размер непогасени бюджетни задължения, 
като например невъзможността да бъдат 
посрещнати бъдещи нужди от плащания, както 
и възможни решения.


	Съдържание
	Кpатко изложение
	Въведение
	Какво представляват RAL?
	Основание за поемане на задължение
	Счетоводно отчитане на RAL
	Развитие на RAL

	Какви фактори влияят върху неизпълнението на поетите задължения?
	Несъответствие между бюджетните кредити за поемане на задължения и бюджетните кредити за плащания в рамките на една МФР
	Бавно изпълнение на МФР
	Конкретният случай на ЕСИ фондовете
	МФР се застъпват с около 7 години
	Късно приемане на законодателната рамка
	Автоматично поемане и отмяна на задължения
	Нови изисквания за МФР за периода 2014—2020 г.
	Годишно приемане на отчетите
	Резерв за изпълнение
	Въздействие на авансовото финансиране
	Корекции на МФР
	Прогнози за плащанията
	Финансови инструменти при споделено управление
	Развитие на селските райони

	RAL в други области на бюджета
	Външни дейности
	Други програми

	„Потенциални RAL, свързани с необслужвани задължения“

	Сравнение между държавите членки
	Заключение и следващи стъпки
	Историята се повтаря
	Рискове за бъдещите бюджети
	Недостатъчни бюджетни кредити за плащания през последните години от МФР за периода 2014—2020 г.
	Недостатъчни бюджетни кредити за плащания в следващата МФР
	Увеличаване на експозицията на бюджета на ЕС

	Как могат да бъдат намалени RAL?

	Приложения
	Приложение I — RAL по основни програми – от 2014 г. до 2017 г. (в млн. евро)
	Приложение II —  Кумулативни проценти на плащанията и RAL по държави членки в края на 2017 г. за МФР за периода 2014—2020 г.

	Екип на ЕСП



