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02Одитен екип

Специалните доклади на ЕСП представят резултатите от извършени от нея одити на изпълнението или на съответ-
ствието по конкретни бюджетни области или теми на управлението. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи 
така, че те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, прове-
рявания обем приходи или разходи, предстоящите промени, както и политическия и обществения интерес.

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав II, с ръководител Илиана Иванова, член на 
ЕСП. Този състав е специализиран в областите на разходи, свързани с инвестициите за сближаване, растеж и при-
общаване. Одитът беше ръководен от члена докладчик Ladislav Balko, със съдействието на Branislav Urbanič — ръ-
ководител на неговия кабинет; Niels-Erik Brokopp— главен ръководител; Bernard Witkos — ръководител на задача; 
Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu и Anne Poulsen — одитори.

От ляво надясно: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric,  
Simon Dennett, Bernard Witkos.
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Вложените ресурси са финансови, човешки, материални, организационни или нормативни средства, 
необходими за изпълнението на дадена политика, програма или проект.

Въздействието се отнася до дългосрочните социално-икономически последици, които могат да се 
наблюдават след определен период от приключването на интервенцията и могат да засегнат преките 
бенефициенти на интервенцията или други непреки бенефициенти (например намаляване на равнищата на 
безработица, подобрения в качеството на водите и др.).

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) представляват пет отделни фонда, 
които подпомагат изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 
в целия Съюз, както и специфичните задачи на отделните фондове, с рамки на политиката, определени за 
седемгодишния бюджетен период на МФР. Тези фондове включват: Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Европейският кодекс на поведение за партньорство е набор от принципи, установени в Делегиран 
регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията с цел да се подпомогнат и улеснят държавите членки при 
организирането на партньорства за изготвяне и изпълнение на споразуменията за партньорство 
и оперативните програми.

Европейският сравнителен доклад за иновациите (ЕСДИ) представлява извършвана от Комисията 
сравнителна оценка на резултатите в областта на научните изследвания и иновациите на държавите членки 
на ЕС. Той представя капацитета за иновации на дадена държава чрез един синтетичен показател, който се 
състои от три основни вида показатели: фактори за успех, дейности на предприятията и резултати, както 
и осем измерения на иновациите, отразяващи общо 25 показателя.

Европейското териториално сътрудничество (ЕТС), финансирано от EФРР, предоставя рамка за 
сътрудничество, изпълнение на съвместни действия и обмен на политики между участници на национално, 
регионално и местно равнище от различни държави членки.

Инвестиционен приоритет е предпочитана област за принос на ЕС, определена на равнището на Съюза 
и свързана с конкретна тематична цел.

Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) предоставя финансова подкрепа за региони, в които младежката 
безработица надхвърля 25 %, като подпомага изпълнението на схемата за гаранция за младежта с цел 
засилване и допълване на дейностите, финансирани по ЕСФ. Инициативата финансира дейности, пряко 
насочени към млади хора, които нито работят, нито учат или се обучават (NEET), на възраст до 25 години (или 
когато държавите членки счетат за уместно, до 29 години).

Интервенционната логика определя връзката между оценените нужди, целите, вложените ресурси 
(планирани и предоставени), крайните продукти (целеви и постигнати) и резултатите (планирани 
и действителни).
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Интервенция е всяко действие или операция, извършени от публични органи или други организации, 
независимо от естеството им (политика, програма, мярка или проект). Интервенцията може да бъде 
извършена под формата на безвъзмездна финансова помощ, заеми, субсидиране на лихвени проценти, 
гаранции, схеми за дялово участие и схеми за рисков капитал или други форми на финансиране.

Крайните продукти и услуги са изготвени или реализирани с предоставените за интервенцията ресурси 
(например обучения, предоставени на безработни млади хора, брой пречиствателни станции или километри 
изградени пътища и т.н.).

Националната програма за реформи е документ, който представя политиките и мерките на дадената 
държава за поддържане на растежа и заетостта и за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

Общата стратегическа рамка (ОСР) предоставя насоки и допринася за хармонизирането на целите, които 
следва да бъдат постигнати от различните фондове на ЕС за политиката на сближаване и другите инструменти 
и политики на Съюза.

В оперативната програма се определят приоритетите и специфичните цели на дадена държава членка 
и начините за използване на финансирането от ЕСИ фондовете (от ЕС, както и националното публично 
и частно съфинансиране) в рамките на определен период от време (понастоящем 7 години) за финансиране 
на проекти. Тези проекти трябва да допринасят за постигането на определен брой цели, определени на 
равнището на приоритетната ос на оперативната програма. ОП се изготвя от държавата членка и трябва да 
бъде одобрена от Комисията, преди да могат да се извършват каквито и да е плащания от бюджета на ЕС. 
Оперативните програми могат да бъдат променяни само по време на посочения период, ако и двете страни 
са съгласни.

Предварителните условия са условия, основани на предварително определени в РОР критерии, които 
се считат за необходими предпоставки за ефективното и ефикасното използване на подкрепата от Съюза, 
уредена със споразуменията за партньорство. При изготвянето на оперативните програми по ЕФРР, КФ и ЕСФ 
в рамките на програмния период 2014—2020 г. държавите членки трябва да преценят дали са изпълнени тези 
условия. Ако те не са били изпълнени, следва да бъдат изготвени планове за действие, които да осигурят 
изпълнението им до 31 декември 2016 г.

Рамката на изпълнението се състои от набор от етапни цели и общи цели, определени за всеки приоритет 
в дадена програма, които са важен стълб на ориентирания към резултатите подход.

Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) е Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

Резервът за изпълнение съставлява 6 % от отпуснатите средства на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд. 
Понастоящем тези средства са блокирани, но могат да бъдат предоставени след прегледа на изпълнението, 
планиран за 2019 г., когато бъдат изпълнени или надхвърлени определени изисквания.

Резултатите са измеримо последствие, произтичащо – пряко или косвено – от причинно-следствена връзка. 
Ориентираният към резултатите подход към публичната политика се основава на принципа, че акцентът 
на публичните интервенции следва да бъде върху постигането на резултати, а не върху управлението на 
дейности или процеси. В контекста на политиката на сближаване терминът „резултат“ обикновено се отнася 
до крайни ефекти и въздействия.
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Специфичните за всяка държава препоръки (СДП) представляват препоръки на Съвета към държавите 
членки във връзка със структурните предизвикателства, за чието преодоляване е целесъобразно да се 
прибегне до многогодишни инвестиции, които попадат директно в приложното поле на ЕСИ фондовете, както 
е посочено в регламентите за отделните фондове. Те се основават на анализ на Комисията на плановете на 
държавите членки на ЕС, за бюджетни, макроикономически и структурни реформи и се отнасят до периода 
на следващите 12—18 месеца. Те се приемат от Съвета в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, 
параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Споразуменията за партньорство се сключват между Европейската комисия и всяка държава членка 
за програмния период 2014—2020 г. В тях се определят плановете на националните органи за това как да 
бъде използвано финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове и се очертават 
стратегическите цели и инвестиционните приоритети на всяка държава, които се обвързват с общите цели 
на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Те включват, наред с другото, 
и информация за всички предварителни условия и рамки за управление на изпълнението. Изготвят се от 
държавите членки в диалог с Комисията и трябва да бъдат приети от Комисията.

Стратегията „Европа 2020“ е стратегия на ЕС за растеж с цел възстановяване от кризата през периода 
2010—2020 г., разделена на пет водещи цели, които обхващат: заетост, научноизследователска и развойна 
дейност, климат/енергия, образование, социално приобщаване и намаляване на бедността.

Тематичната цел е структурен елемент на споразуменията за партньорство. Тя се определя предварително 
от законодателството и настоящите цели, които следва да бъдат подкрепени от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове. Тематичните цели установяват връзка със стратегическите цели на равнището на ЕС.
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Относно настоящия доклад

Сметната палата потърси отговор на въпроса дали сключените между Европейската комисия и държа-
вите членки споразумения за партньорство спомагат Европейските структурни и инвестиционни фон-
дове да бъдат насочени по-ефективно. Сметната палата установи, че въпреки първоначалните трудности, 
Комисията и държавите членки успешно са определили цели и очаквани крайни продукти/услуги за 
програмите, обхванати от споразуменията. Разработени са били обаче ненужно голям брой показатели 
за изпълнението, а някои важни определения не са били координирани. Сметната палата отправя редица 
препоръки към Комисията и към държавите членки с цел подобряване на действието на споразуменията.

Относно споразуменията за партньорство

I
Споразуменията за партньорство са стратегически инвестиционни планове за държавите членки на ЕС, които 
посочват техните национални разходни приоритети за Европейските структурни и инвестиционни фондове 
за седемгодишен период. Те са въведени със законодателство и са договорени между Европейската комисия 
и държавите членки през 2014 г. До декември 2015 г. Комисията е договорила въз основа на споразумения 
за партньорство общо 387 оперативни програми за Европейския фонд за регионално развитие, Кохезион-
ния фонд и Европейския социален фонд. Тъй като тези три фонда представляват основните инвестиционни 
инструменти на ЕС, възлизащи приблизително на 350 млрд. евро за програмния период 2014—2020 г., изходът 
от преговорите определя как ще бъде изразходвана съществена част от бюджета на ЕС.

Начин на провеждане на одита на ЕСП

II
Целта на Сметната палата беше да провери дали Комисията е договорила ефективно споразуменията за 
партньорство и оперативните програми, така че финансирането от ЕС да бъде насочено по-ефективно към 
приоритетите на стратегията „Европа 2020“, интервенциите да са по-добре обосновани от гледна точка на 
нуждите от инвестиции и планираните резултати, а условията, спрямо които ще се измерва изпълнението на 
тези програми, да са определени по подходящ начин. Одитът на Сметната палата обхвана периода от декем-
ври 2013 г. до декември 2015 г. Одитната дейност на ЕСП включи:

- Анализ на времевата рамка, в която се е състояло договарянето и оценка на вътрешните процедури на 
договаряне на Комисията;

- Задълбочен анализ на споразуменията за партньорство и на 14 оперативни програми в пет държави 
членки — Испания, Ирландия, Хърватия, Полша и Румъния. Беше проведено и проучвателно посещение 
в Дания;

- Събеседвания със служители на Комисията и длъжностни лица в държавите членки и в техните постоянни 
представителства в Брюксел.

- Консултации с експерти в областта на европейската регионална и структурна политика, както и политика-
та на сближаване и бюджетирането въз основа на резултатите.
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Констатации на ЕСП

III
Европейският парламент и Съветът приеха законодателния пакет за политиката на сближаване точно преди 
началото на програмния период 2014—2020 г. За да допринесе за намаляване на въздействието на късното 
приемане на регламентите Комисията стартира неофициални преговори с държавите членки още през 2012 г. 
Въпреки трудностите Комисията прие оперативните програми в рамките на определените в РОР срокове, 
а средно необходимото време за приемане на ОП е съпоставимо с предходния програмен период. Въпреки 
това, до декември 2014 г. са приети едва 64 % от оперативните програми по целта „Инвестиции за растеж 
и работни места“, което се дължи главно на забавянето при приемането на законодателния пакет.

IV
Преговорите между Комисията и държавите членки са по-трудни, отколкото през предходните периоди. 
Основните причини за това са допълнителните изисквания, като например предварителните условия или 
изискванията за определяне на по-ясна интервенционна логика, ИТ проблеми и необходимостта от много-
бройни етапи на одобрение от Комисията. Освен това е имало проблеми с качеството на първоначалните 
проекти на програмните документи, представени от държавите членки.

V
Споразуменията за партньорство са доказано ефективен инструмент за заделяне на средства от ЕСИ фон-
довете за тематични цели и инвестиционни приоритети в подкрепа на фокусирането върху целите на стра-
тегията „Европа 2020“ за растеж и работни места. Постигането на стратегическите резултати, определени за 
програмния период, ще изисква значителен принос от националните бюджети извън разходите в рамките на 
ЕСИ фондовете, но също така и допълнителни регулаторни мерки и структурни реформи. Това показва, че 
Комисията все повече използва програмирането на ЕСИ фондовете, за да направлява цялостното икономиче-
ско управление в държавите членки.

VI
При повечето проверени оперативни програми за периода 2014—2020 г. Комисията и държавите членки са 
успели да разработят програми с по-солидна интервенционна логика, като определят целите на интервенци-
ите (конкретни цели/резултати) и посочват как се очаква те да бъдат постигнати ( необходимо финансиране, 
действия, които трябва да бъдат предприети, и очаквани крайни продукти/услуги).
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VII
Сметната палата установи, че начинът, по който са структурирани оперативните програми, е довел до зна-
чително увеличение на броя на показателите за изпълнението за крайните продукти и резултатите, за които 
е необходим мониторинг. С регламентите за отделните европейски структурни и инвестиционни фондове 
са въведени нови изисквания за събиране и докладване на данни за изпълнението на крайните продукти 
и резултатите и за финансовия мониторинг на инвестициите. Липсва общо определение за „краен продукт“ 
и „резултат“, както и хармонизиран подход между различните фондове по отношение на използването на 
общи показатели (които трябва да бъдат докладвани на Комисията). Освен това държавите членки имат 
възможност да определят допълнителни показатели за резултатите по отделните програми и да разпределят 
показателите между регионите.

VIII
Анализът на Сметната палата показа, че държавите членки са създали хиляди показатели за изпълнението, 
а показателите по отделните програми значително надвишават общите показатели. Този голям брой показа-
тели ще доведе до допълнителна административна тежест, а същевременно не е ясно как ще бъдат използ-
вани тези данни от държавите членки. Като се имат предвид разликите в подхода, по-специално за пока-
зателите по отделните програми, Сметната палата изразява съмнение също така дали ще бъде възможно 
надеждно обобщение на данните за изпълнението. Положителното е, че по-голям брой по-добри данни 
относно изпълнението на крайните продукти могат да положат основите за един по-силно обвързан с изпъл-
нението бюджет след 2020 г.

Какви са нашите препоръки

IX
Държавите членки следва да:

- предоставят на Комисията необходимата финансова информация, за да може тя да извършва ефективен 
мониторинг на спазването на изискванията за тематична концентрация (включително предвидените деро-
гации в регламента за ЕФРР).

- Прекратят използването на ненужни показатели по отделните програми в случай на промени 
в програмите.

- осигурят събирането на данни, които са подходящи за определяне на последиците от интервенциите по ЕФРР.

X
Комисията следва да:

- Осигури навременно представяне на своите законодателни предложения относно политиката на сбли-
жаване за периода след 2020 г. с оглед на приключването на преговорите между Европейския парламент 
и Съвета преди началото на програмния период.

- Следи за това държавите членки да съблюдават изискването за заделяне на средства от ЕСИ фондовете за 
тематичните цели.

- Определи единна терминология за понятията „краен продукт/услуга“ и „резултат“ във Финансовия регла-
мент и да следи за това предложенията за секторните регламенти да следват тези определения за пери-
одите след 2020 г.
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- Извърши анализ на показателите по отделните програми за периода 2014—2020 г. и на общите показате-
ли за крайните продукти и резултатите, за да определи тези, които са най-актуални и най-подходящи за 
определяне на въздействието на интервенциите на ЕС.

- Разпространява „добри практики“ на държавите членки по отношение на оценките, които най-добре 
могат да определят въздействието на интервенциите на ЕС, и да подпомага държавите членки при актуа-
лизирането на техните планове за оценка, които да съдържат такива „добри практики в извършването на 
оценки“.

- Използва данните, събрани чрез годишните доклади за изпълнението, и резултатите от междинната 
и последващата оценка, за да извършва сравнителен анализ на изпълнението и където е необходимо да 
насърчава „равняването по еталони“ и извличането на поуки от изпълнението на политиката през пе-
риода 2014—2020 г. и

- Когато е приложимо, да прилага понятието „ориентиран към резултатите бюджет“, което обвързва всяко 
увеличение на ресурсите с увеличение на крайните продукти или на други резултати — към финансира-
нето на интервенциите на политиката на сближаване за периода след 2020 г. В този контекст Комисията 
следва да използва данните за действителните разходи за единица продукт, определени през периода 
2014—2020 г.
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1 Финансиране от ЕС по ЕФРР, ЕСФ и КФ през програмния период 2007—2013 г. 

и програмния период 2014—2020 г., включително ЕТС и Инициативата за 
младежка заетост

Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията от Infoview, юни 2016 г.

Политиката на сближаване е основната 
инвестиционна политика на ЕС

01 
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален 
фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ) представляват механизми за финан-
сиране на изпълнението на политиката на сближаване на ЕС. Тези фондове, 
заедно с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), съста-
вляват европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).

02 
Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС, 
която подпомага създаването на работни места, конкурентоспособността на 
предприятията, икономическия растеж, устойчивото развитие и подобря-
ването на качеството на живот на гражданите. Общият размер на отпусна-
тите средства от бюджета на ЕС за ЕФРР, ЕСФ и КФ през програмния период 
2014—2020 г. е 349,4 млрд. евро, в сравнение с 346,5 млрд. евро за програм-
ния период 2007—2013 г.1 (вж. фигура 1).

1 Изчисления на ЕСП, 
направени въз основа на 
данни на Комисията за 
приетите ОП за програмните 
периоди 2007—2013 г. 
и 2014—2020 г., Infoview, юни 
2016 г.
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Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията от Infoview, юни 2016 г.

Финансиране от ЕС по ЕФРР, ЕСФ и КФ през програмния период 2014—2020 г. 
по държави членки (в млрд. евро)

03 
Полша (76,8 млрд. евро), Италия (31,1 млрд. евро) и Испания (27,0 млрд. евро) 
са държавите членки с най-голям размер отпуснати средства от ЕС за ЕФРР, 
ЕСФ и КФ през програмния период 2014—2020 г. (вж. фигура 2).
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Нормативни разпоредби, които допринасят за 
по-силно фокусиране върху резултатите 
в политиката на сближаване през периода 
2014—2020 г.

04 
Планирането на средствата е изключително важна първа стъпка от изпълне-
нието на програмите, тъй като то до голяма степен определя в кои области 
ще бъдат разпределени националните средства през програмния период.

05 
За програмния период 2014—2020 г. са въведени редица нови норматив-
ни разпоредби, които имат за цел да отговорят на тези очаквания, като 
например:

- концентрация на разходите за сближаване върху тематични цели и ин-
вестиционни приоритети от стратегията „Европа 2020“;

- по-структурирано използване на интервенционната логика по време на 
програмирането, като се започне с установяване на нуждите от инвести-
ции и определяне на планираните дългосрочни резултати;

- по-последователно и цялостно използване на показатели за изпълнение-
то за измерване на напредъка по постигането на тези резултати;

- повторно въвеждане на задължителен резерв за изпълнение (по-рано 
задължителен през периода 2000—2006 г. и доброволен през периода 
2007—2013 г.2) на финансирането от ЕС, което следва да бъде отблокира-
но само ако показателите достигнат конкретни, предварително опреде-
лени цели; и

- предварителните условия, които изискват дадена държава членка да 
изпълни определени условия (наред с другото, свързани с транспонира-
нето и ефективното прилагане на законодателството на ЕС, както и с на-
личието на политически/стратегически рамки) в областта на инвестиции-
те по ЕСИ фондовете. Следва да се отбележи, че държавите членки могат 
да получават съфинансиране от ЕСИ фондовете преди да са изпълнили 
предварителните условия. Комисията може да реши да спре част от или 
всички междинни плащания в случай че не са изпълнени предварителни-
те условия.

06 
В приложение І се сравнява всяка от тези ключови разпоредби за про-
грамния период 2014—2020 г. със съответните разпоредби през периодите 
2000—2006 г. и 2007—2013 г. Аспектите, свързани с определянето на предва-
рителни условия, задаването на показатели за изпълнението и разпоредбите 
във връзка с резерва за изпълнение ще бъдат разгледани във втори доклад 
(вж. точка 28).

2 Членове 23 и 50 от Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета 
от 11 юли 2006 г. за 
определяне на общи 
разпоредби за Европейския 
фонд за регионално 
развитие, Европейския 
социален фонд 
и Кохезионния фонд и за 
отмяна на Регламент (EO) 
№ 1260/1999 (OВ L 210, 
31.7.2006 г. стр. 25).
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Приемане на правната рамка за периода  
2014—2020 г. за политиката на сближаване – 
основни стъпки

Изготвяне на законодателното предложение на 
Комисията

07 
През 2010 г. Европейският съвет прие стратегията „Европа 2020“, която има за 
цел да помогне на Европа да излезе по-силна от кризата, както и да подготви 
икономиката на ЕС за следващото десетилетие. Стратегията определя ключо-
ви приоритети за растеж и водещи цели, които да бъдат постигнати до 2020 г. 
(вж. приложение ІІ).

08 
През 2010 г. Комисията извърши оценка на въздействието на своето зако-
нодателно предложение за Регламента за общоприложимите разпоредби 
(РОР), в който се определят общоприложимите разпоредби за всички ЕСИ 
фондове3. Тя беше публикувана през октомври 2011 г. и в нея се препоръчва 
използването на предварителни условия, рамка на изпълнението, резерв за 
изпълнение и засилени макрофискални условия.

09 
И накрая, през 2012 г. Комисията разработи документи за изразяване на по-
зиция за всяка държава членка. Те бяха изпратени на компетентните нацио-
нални органи през есента на 2012 г., преди да бъдат представени от висши 
длъжностни лица на Комисията. Документите съдържат анализ на Комисията 
на основните предизвикателства, пред които е изправена всяка държава 
членка, както и постигнатия напредък по изпълнението на целите на „Евро-
па 2020“ и становището на Комисията относно най-значимите приоритети за 
финансиране. Документите за изразяване на позиция също така съдържат 
и позовавания на специфичните за всяка държава препоръки (СДП) и на 
Европейския семестър. Впоследствие тези работни документи на службите 
на Комисията служат за основа на преговорите на Комисията с държавите 
членки.

3 SEC(2011) 1141 окончателен 
от 6 октомври 2011 г., 
„Оценка на въздействието“.



18Въведение 

Преговори между Комисията, Европейския парламент 
и Съвета по законодателния пакет за политиката на 
сближаване

Законодателният пакет за политиката на сближаване е тясно 
свързан с многогодишната финансова рамка

10 
Разискванията в Европейския парламент и в Съвета по законодателния пакет 
за политиката на сближаване бяха тясно свързани с тези за многогодишната 
финансова рамка (МФР)4, която определя общия размер на предоставените 
средства от ЕС през програмния период. Тази МФР е първата, приета в съот-
ветствие с разпоредбите на Договора от Лисабон. Това означава, че Съветът, 
като действа в съответствие със специална законодателна процедура, еди-
нодушно приема регламента за МФР, след като получи съгласието на Евро-
пейския парламент. През юни 2011 г. Комисията прави своето предложение 
за МФР за периода 2014—2020 г. МФР беше приета от Съвета и от Европей-
ския парламент едва през декември 2013 г.5

Нарастване на правомощията на Европейския парламент чрез 
използване на обикновената законодателна процедура

11 
С Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се увеличават 
правомощията на Европейския парламент чрез прилагане на обикновената 
законодателна процедура (съвместно вземане на решения) към целия зако-
нодателен пакет относно политиката на сближаване6. През октомври 2011 г. 
Комисията прави своето предложение за законодателен пакет относно 
политиката на сближаване За първи път след извършените промени в ДФЕС 
Парламентът и Съветът имат еднаква роля при договарянето на общите 
разпоредби за структурните фондове. В предходния програмен период про-
цедурата на съвместно вземане на решения се прилага само за правилата за 
отделните фондове. На практика това означава, че Европейският парламент 
и Съветът могат да дават становища по всички предложения на Комисията 
и че Комисията, Парламентът и Съветът трябва да постигнат обща позиция. 
Преговорите започват през юли 2012 г. по време на кипърското председател-
ство. Проведени са общо 73 срещи между трите институции, включително 
седем срещи в присъствието на члена на Комисията, само за РОР.

12 
На 17 декември 2013 г. Съветът прие РОР и регламентите за отделните фондо-
ве за петте ЕСИ фонда7. Вторичното законодателство, т.е. актовете за из-
пълнение и делегираните актове са приети впоследствие до януари 2016 г.8 
(вж. фигура 3).

4 COM(2011) 398 окончателен 
от 29 юни 2011 г. 
„Предложение за регламент 
на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова 
рамка за годините 
2014—2020“.

5 Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 1311/2013 на Съвета от 
2 декември 2013 г. за 
определяне на 
многогодишната финансова 
рамка за годините 2014—
2020 (OB C 347, 20.12.2013 г., 
стр. 884).

6 Член 177 от ДФЕС.

7 Регламент (ЕС) № 1300/2013 на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. 
относно Кохезионния фонд 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1084/2006 на Съвета 
(OB L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 281); Регламент (ЕС) 
№ 1301/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
Европейския фонд за 
регионално развитие 
и специални разпоредби по 
отношение на целта 
„Инвестиции за растеж 
и работни места“, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) 
№ 1080/2006 (OB L 347, 
20.12.2013 г., стр. 289); 
Регламент (ЕС) № 1304/2013 на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. 
относно Европейския 
социален фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1081/2006 
на Съвета (OB L 347, 
20.12.2013 г., стр. 470); 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. 
относно подпомагане на 
развитието на селските 
райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 на Съвета 
(OB L 347, 20.12.2013 г., стр 487); 
и Регламент (ЕС) № 508/2014 
на Европейския парламент 
и на Съвета от 15 май 2014 г. за 
Европейския фонд за морско 
дело и рибарство и за отмяна 
на регламенти (ЕО) 
№ 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, 
(ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) 
№ 791/2007 на Съвета 
и Регламент (ЕС) № 1255/2011 
на Европейския парламент 
и на Съвета (OB L 149, 
20.5.2014 г., стр. 1).

8 Последният приет 
регламент е Делегиран 
регламент (ЕС) 2016/568 на 
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Програмиране на политиката на сближаване за 
периода 2014—2020 г.

Основни градивни елементи на процеса на 
програмиране: обща стратегическа рамка, тематични 
цели, споразумения за партньорство и оперативни 
програми

13 
РОР съдържа основните разпоредби относно програмирането на целите на 
политиката на сближаване и съответните разходи за периода 2014—2020 г. 
Това включва по-специално договарянето на партньорства и на оперативни 
програми между Комисията и държавите членки въз основа на обща страте-
гическа рамка и предварително определени тематични цели.

Обща стратегическа рамка

14 
Общата стратегическа рамка (ОСР) предвижда стратегически ръководни 
принципи на равнище ЕС за координиране на използването на ЕСИ фондове-
те с другите инструменти и политики на Съюза за целия програмен период, 
като се отчитат целите на политиката, водещите цели и водещите инициати-
ви на стратегията „Европа 2020“9 (вж. приложение ІІ). През периода 2007—
2013 г. отделни групи от стратегически насоки съществуват едновременно за 
политиката на сближаване, развитието на селските райони и политиката за 
рибарство и морско дело.

Тематични цели

15 
РОР10 засилва използване на интервенционната логика за периода 2014—
2020 г. и има за цел да осигури концентрация на фондовете върху 11 тематич-
ни цели (ТЦ) (вж. приложение ІІ). Очаква се тези тематични цели да допри-
несат за приоритетите на стратегията „Европа 2020“, т.е. за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. Тематичните цели са цели на високо равни-
ще, без съответни целеви стойности, етапни цели и показатели. Обхватът на 
тематичните цели надхвърля приоритетните области на стратегията „Евро-
па 2020“ и нейните водещи общи цели11.

Комисията от 29 януари 
2016 година за допълване на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 
на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на 
условията и процедурите за 
определяне дали 
неподлежащите на 
събиране суми следва да 
бъдат възстановени от 
държавите членки по линия 
на Европейския фонд за 
регионално развитие, 
Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд 
и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство 
(ОВ L 97, 13.4.2016 г., стр. 1).

9 Член 10 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за 
определяне на 
общоприложими 
разпоредби за Европейския 
фонд за регионално 
развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния 
фонд, Европейския 
земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство 
и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския 
фонд за регионално 
развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, 
и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 320).

10 Член 9 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.

11 Годишен доклад на Сметната 
палата относно 
изпълнението на бюджета за 
финансовата 2014 година, 
точка 3.24 (ОВ C 373, 
10.11.2015 г.).
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16 
В законодателството за отделните фондове за ЕФРР, ЕСФ и КФ също се посоч-
ват инвестиционните приоритети12, свързани с тематичните цели. Освен това 
съществуват редица нормативни изисквания по отношение на разпределя-
нето на средствата (вж. каре 1 и приложение ІІ). В тази рамка от всяка дър-
жава членка се очаква да определи националните или регионалните нужди 
от инвестиции и да насочи ЕСФ към финансиране на онези нужди от инвести-
ции, които са най-подходящи или имат значителен принос за постигането на 
целите на „Европа 2020“.

17 
Определянето на приоритети на финансирането следва да се извърши първо 
на равнището на споразуменията за партньорство, а след това на равнище-
то на оперативните програми. То оказва влияние върху разработването на 
интервенциите от гледна точка на специфичните цели, които следва да бъдат 
постижими в рамките на периода на изпълнение и целевите стойности на 
съответните показатели за изпълнението.

Тематична концентрация – преглед на основните нормативни изисквания

Първо, в регламентите за отделните фондове е определен обхвата на помощта, която може да бъде пре-
доставена за всеки фонд: ЕФРР може да предоставя подкрепа за тематични цели 1—11, ЕСФ — за тема-
тични цели 8—11, а КФ — за тематични цели 4—7 и 1113.

Освен това по ЕФРР фиксиран процент (от 50 до 80 %) от общото финансиране за по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно развити региони трябва да бъде разпределен за тематични цели 
1—414. В допълнение минималният размер на отпуснатите средства за ТЦ 4 трябва да бъде от 12 % до 
20 % от общия размер на отпуснатите средства по ЕФРР, в зависимост от вида на региона15.

По линия на ЕСФ най-малко 20 % от общия размер на отпуснатите средства от бюджета за дадена дър-
жава членка трябва да бъдат разпределени за ТЦ 916, а на равнището на програмите от 60 % до 80 % от 
средствата трябва да бъдат разпределени за до пет инвестиционни приоритета17.

Освен тези изисквания за отделните фондове относно тематичната концентрация, обхватът на помощта 
може допълнително да бъде концентриран върху области от стратегическо значение. Например дър-
жавите членки и регионите, които са отпуснали средства за ТЦ 1, е трябвало също така да разработят 
стратегии за интелигентна специализация, т.е. да определят ограничен брой области на интелигентна 
специализация с потенциал за растеж. Стратегиите за интелигентна специализация трябва да разясня-
ват по какъв начин държавите членки и регионите възнамеряват да създадат конкурентно предимство 
за предприятията в тяхната държава/регион. Това изискване е част от предварително условие 1.118.

13 Член 5 от Регламент (ЕС) № 1301/2013; член 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 и член 4 от Регламент (ЕС) № 1300/2013.

14 Член 4 от Регламент (ЕС) № 1301/2013.

15 Член 4 от Регламент (ЕС) № 1301/2013.

16 Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

17 Член 4,параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

18 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Съвета, приложение XI, предварително условие 1.1: „Наличие на национална или регионална стратегия за 
интелигентно специализиране в съответствие с националната програма за реформи“.

Ка
ре

 1

12 Член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1301/2013; член 3 от 
Регламент (ЕС) № 1304/2013 
и член 4 от Регламент (ЕС) 
№ 1300/2013.
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Споразумения за партньорство

18 
Споразуменията за партньорство (СП) са национални планове за инвестиции, 
изготвени в съответствие с ръководните принципи на ОСР. Те обхващат це-
лия програмен период и включват и петте ЕСИ фонда. Изготвя се по едно СП 
за всяка държава членка въз основа на националните програми за реформи, 
които в които са представени политиките и мерките на държавата за подкре-
па на растежа и работните места и за постигане на целите на „Европа 2020“, 
най-новите актуални СДП и съответните препоръки на Съвета.

19 
Съдържанието на СП е установено в РОР19, а Комисията е издала допълни-
телни насоки относно специфичната информация, която следва да бъде 
предоставена в СП20 (вж. каре 2). Основните части на СП се одобряват от 
Комисията.

19 Член 15, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.

20 Фиш с насоки № 1а, 
Споразумение за 
партньорство, версия 1, 
април 2013 г. 
и проектообразец и „Насоки 
относно съдържанието на 
споразумението за 
партньорство“.

Споразумения за партньорство

СП обхващат всички ЕСИ фондове и определят посоката и тематичните цели, следвани от държавите 
членки, като по този начин представят преглед на информацията, която се разработва допълнително 
в отделните ОП.

Предмет на одобрение от Комисията, те включват информация за потребностите на развитието на дър-
жавите членки; избрани тематични цели; ориентировъчен размер на разпределената подкрепа от ЕС; 
списък на ОП на държавата членка; описание на институционалните механизми; списък с партньорите 
и принципа за партньорство, оценка на административния капацитет; обобщение на предварителните 
оценки; информация за предварителните проверки за спазване на правилата за допълняемост; обобще-
ние на оценката на предварителните условия; методологията и механизмите, с които се гарантира функ-
ционирането на рамката на изпълнението и отделянето на резерв за изпълнение, както и обобщение на 
планираните в програмите действия за намаляване на административната тежест.

Ка
ре

 2
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Оперативни програми

20 
През програмния период 2014—2020 г. трите ЕСИ фонда за политиката на 
сближаване (ЕФРР, КФ и ЕСФ) продължават да се изпълняват чрез ОП. В да-
дена ОП държавата членка определя инвестиционните приоритети и спе-
цифичните цели за интервенция (които обхващат целия програмен период) 
за постигане на избрани тематични цели и описва по какъв начин ще се 
използват средствата (от ЕС и националното публично и частно съфинанси-
ране) през периода за финансиране на проекти. ОП се изготвят от държавите 
членки в съответствие с ОСР и СП. Всяка ОП се основава на приоритетни оси 
(вж. каре 3).

Оперативни програми

В рамките на всяка ОП информацията за избраните тематични цели, следвани от нея с подкрепата на 
ЕСИ фондовете, и съответните инвестиционни приоритети се представят на равнището на приоритетна-
та ос. Всяка приоритетна ос може да бъде свързана с повече от една тематични цели. Всяка ОП се състои 
от няколко приоритетни оси.

ОП имат матрична структура. Това означава, че те представят информацията относно изпълнението 
и финансовата информация спрямо два основни параметъра, т.е. приоритетните оси, определени по-
отделно от държавите членки, и избраните инвестиционни приоритети, установени в регламентите за 
отделните фондове. Тази информация също така е разпределена по категории региони, като например: 
по-слабо развити, региони в преход, най-отдалечени и по-силно развити региони и по фондове.

Като общо правило програмите следва да определят приоритетни оси, които са финансирани само по 
един фонд (т.е. обхващат само един фонд, например ЕФРР, ЕСФ или КФ) и които включват само една тема-
тична цел и една категория региони. Въпреки това е възможно да се определи също така и приоритетна 
ос, която обхваща повече от един фонд и повече от една категория региони, или да се определи прио-
ритетна ос, която обединява инвестиционни приоритети от различни тематични цели21.

21 Член 96 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и раздел 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за 
установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на образеца на оперативни програми по цел „Инвестиции 
за растеж и работни места“ и съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални 
разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ по 
отношение на образеца на програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (OB L 87, 22.3.2014 г., стр. 1).

Ка
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21 
През 2014 г. Комисията прие Регламент за изпълнение относно образеца на 
ОП, който определя начина, по който се представя съдържанието на ОП22. 
Една ОП трябва да бъде одобрена от Комисията, преди да могат да се из-
вършват плащания от бюджета на ЕС.

22 Регламент (ЕС) № 288/2014.

Та
бл

иц
а 

1 Брой приети ОП: сравнение между периодите 2007—2013 г.  
и 2014—2020 г.1

Програмни периоди

2014—2020 г. 2007—2013 г.

ОП по ЕФРР и КФ 124 249

ОП по ЕСФ 95 118

ОП по ЕТС 76 73

ОП, финансирани по няколко фонда 92 Няма данни

Общо 387 440

1 Тази таблица не включва ОП по ИПП и FEAD, които не се одобряват съгласно РОР.

Източник: Данни на Комисията от Infoview и SFC2007, адаптирани от ЕСП.

22 
През периода 2014—2020 г. Комисията е договорила 387 ОП, в сравнение 
с 440 ОП през предходния период. Генерална дирекция „Регионална и се-
лищна политика“ е поела ръководството на 281 ОП. Генерална дирекция 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ е отговаряла за 
106-те ОП по ЕСФ.



24Въведение 

Показатели за изпълнението за крайните продукти 
и резултатите

23 
Изпълнението на действията на равнището на приоритетните оси на ОП се 
наблюдава и измерва от показатели за изпълнението за крайните продукти 
и резултатите.

- Изпълнението на предвидените действия по инвестиционните приорите-
ти на ОП следва да се измерва с показатели за крайните продукти. Общи-
те показатели за крайните продукти са посочени в регламента за всеки 
фонд23. Държавите членки също така могат да определят допълнителни 
показатели за крайните продукти за отделните програми.

- Постигането на специфичните цели на ОП следва да се измерва с показа-
тели за резултатите24. Съществуват показатели за резултатите за отделни-
те програми, а за ЕСФ — и общи показатели за резултатите.

24 
От началото на периода 2014—2020 г. Комисията е публикувала докладва-
ната от държавите членки информация за изпълнението на своята открита 
платформа за данни за ЕСИ фондовете25.

25 
В приложение ІІІ е представено по какъв начин показателите за крайните 
продукти и резултатите са свързани с тематичните цели, инвестиционните 
приоритети и специфичните цели.

Процедурни разпоредби относно приемането на 
споразуменията за партньорство и оперативните 
програми

26 
В РОР са описани подробно и отговорностите на Комисията и държавите 
членки в процеса на изготвяне и приемане на СП и ОП. Двата документа 
се изготвят от държавата членка в диалог с Комисията и в сътрудничество 
с партньорите (като например публичните органи; икономическите и социал-
ните партньори и неправителствените организации)26. Този процес трябва да 
се основава на прозрачни процедури и да бъде в съответствие с институцио-
налната и правната рамка на държавите членки.

23 Приложение І от регламенти 
(ЕС) № 1301/2013, 
№ 1304/2013 и № 1300/2013.

24 Член 96, параграф 2, буква б), 
подточка ii) от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.

25 Портал за свободно 
достъпни данни за ЕСИ 
фондовете (https://
cohesiondata.ec.europa.eu/).

26 Член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Чрез настоящия одит Сметната палата провери дали Комисията е догово-
рила ефективно с държавите членки споразуменията за партньорство (СП) 
и оперативните програми (ОП) за политиката на сближаване за периода 
2014—2020 г., така че финансирането от ЕС да бъде насочено по-ефективно 
към приоритетите на стратегията „Европа 2020“, интервенциите да са по-
добре обосновани от гледна точка на нуждите от инвестиции и планираните 
резултати, а условията, спрямо които ще се измерва изпълнението на тези 
програми, да са определени по подходящ начин. По-специално Сметната 
палата анализира дали:

- Комисията е приключила възможно най-бързо и в рамките на норматив-
но определените срокове договарянето с държавите членки на СП и ОП;

- при договарянето на СП Комисията е успяла да гарантира съгласуването 
на разходите в областта на сближаването със стратегията „Европа 2020“;

- в ОП е указано ясно на кои нужди от инвестиции предстои да се отговори 
и какви резултати се очакват от планираните интервенции; и

- правилата за финансов мониторинг и показателите за изпълнението за 
крайните продукти и резултатите дават възможност за разходно ефек-
тивен мониторинг на разходните приоритети и на изпълнението и дали 
създават солидна основа за по-добро обвързване с изпълнението при 
разпределянето на средствата за програмния период след 2020 г.

28 
Това е първият от два доклада, които разглеждат договарянето от страна на 
Комисията на СП и ОП за периода 2014—2020 г. Вторият доклад ще бъде насо-
чен към определянето на предварителни условия, задаването на показатели 
за изпълнението и разпоредбите във връзка с резерва за изпълнение.

29 
Одитната дейност на Сметната палата за настоящия доклад включи следното:

- Анализ на времевата рамка, в която се е състояло договарянето на зако-
нодателния пакет за политиката на сближаване, СП и ОП.

- Оценка на вътрешните процедури на Комисията за договаряне и приема-
не на СП и ОП.

- Задълбочен анализ на пет СП и 14 ОП по ЕФРР и ЕСФ за пет държави 
членки (Испания, Ирландия, Хърватия, Полша и Румъния) по отношение 
на тематичната концентрация на разходите, формулирането на интер-
венционната логика и адекватността на показателите за изпълнението за 
крайните продукти и резултатите. Сметната палата също така извърши 
проучвателно посещение в Дания, което обхвана две ОП.
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- Преглед на досиетата на Комисията по преговорите и на подкрепящата 
документация за изготвянето на СП и ОП в извадката на Сметната палата.

- Събеседвания с повече от 50 служители, участващи в преговорите в Ге-
нерална дирекция „Регионална и селищна политика“ и Генерална дирек-
ция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, както и с над 
40 длъжностни лица в държавите членки и в техните постоянни предста-
вителства в Брюксел.

- Консултации с експерти в областта на регионалната и структурната поли-
тика и политиката на сближаване на Европейския съюз и бюджетирането 
въз основа на резултатите, както и национални експерти и представите-
ли на постоянните представителства на държавите членки в ЕС.

30 
Анализът на Сметната палата е насочен към следните тематични цели (ТЦ): 
ТЦ 1 „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното разви-
тие и иновациите“ и ТЦ 8 „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост 
и подкрепа за мобилността на работната сила“. Тези две тематични цели бяха 
избрани главно защото включват най-много отпуснати финансови средства 
по ЕФРР (ТЦ 1) и ЕСФ (ТЦ 8), които се споделят от всички държави членки.

31 
Сметната палата също така взе под внимание доклада на Комисията от де-
кември 2015 г. относно резултатите от преговорите във връзка със СП и ОП, 
в който се прави общ преглед на основните въпроси (като например приноса 
на ЕСИ фондовете към стратегията на ЕС за растеж, Плана за инвестиции 
и приоритетите на Комисията през следващото десетилетие) за всяка държа-
ва членка27.

32 
Периодът, обхванат от настоящия одит, е декември 2013 г. — декември 
2015 г., когато е приета последната ОП за периода 2014—2020 г.

27 COM(2015) 639 окончателен 
от 14 декември 2015 г. — 
„Инвестиции за работни 
места и заетост — извличане 
на максимални ползи от 
приноса на Европейските 
структурни 
и инвестиционни фондове“, 
по-специално приложение ІІ.
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Комисията е запазила контрол върху сроковете за 
договаряне на споразуменията за партньорство

33 
Сметната палата анализира необходимото време за приемането на законода-
телния пакет за политиката на сближаване, споразуменията за партньорство 
(СП) и оперативните програми (ОП) за програмния период 2014—2020 г. и го 
сравни с продължителността на преговорите през предходния период. Тя 
също така провери подготвителната работа на Комисията и нейните вътреш-
ни процедури, предвидени за преговорите. Освен това Сметната палата се 
опита да определи основните фактори, допринасящи за закъснения при 
приключването на преговорите.

В края на 2013 г. Европейският парламент и Съветът 
приеха законодателния пакет за политиката на 
сближаване.

34 
Комисията следва да подготви и проведе преговорите за СП и ОП с държави-
те членки по начин, който позволява тяхното приемане възможно най-скоро 
в рамките на нормативно определените срокове съгласно правната уредба. 
Преговорите за СП и ОП могат да започнат официално едва след като прав-
ната рамка бъде приета от Европейския парламент и Съвета. Крайният срок 
за представяне на всички СП е април 2014 г.28 От държавите членки също така 
се е изисквало да представят всички ОП до три месеца от датата на предста-
вяне на техните СП29.

35 
Европейският парламент и Съветът са приели законодателния пакет за 
политиката на сближаване през декември 2013 г., т.е. непосредствено преди 
началото на програмния период 2014—2020 г. (вж. също и точка 13). В сравне-
ние с периода 2007—2013 г., където правното основание е било прието през 
юли 2006 г., това представлява забавяне от пет месеца.

28 Член 14 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.

29 Член 26, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 
относно ОП по целта 
„Инвестиции за растеж 
и работни места“. По целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ крайният 
срок е 9 месеца след 
влизането в сила на РОР.
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1 От първоначалното предложение до приемането;

2  Приемане на регламентите за изпълнение (до ноември 2016 г. са приети осем регламента). Регламентите за изпълнение определят 
условията за прилагане на правно обвързващи актове. Комисията е приела тези регламенти съгласно процедурата по „комитология“, 
т.е. подпомагана от комитети на представители на държавите от ЕС;

3  Приемане на делегирани регламенти (до ноември 2016 г. са приети девет регламента). Делегираните регламенти са „незаконодател-
ни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт“ (член 290 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз);

4  Периодът от представянето на първите СП/ОП до приемането на последните СП/ОП.

Източник: ЕСП.

Правна рамка за преговорите по СП и ОП и Насоки на Комисията – хронология

2011  г.

Пр
ед

ос
та

ве
ни

 н
ас

ок
и

Пр
ие

м
ан

е
на

 СП
 и

 О
П

Пр
ие

м
ан

е н
а

за
ко

но
да

те
лс

тв
о

2012  г. 2013  г. 2014  г. 2015 г. 2016 г.

ТЦ 1

ТЦ 8

Логика на 
интервенцията

Предварителни условия

Рамка на 
изпълнението

Срок за приемане на ОП4

Срок за 
приемане на СП4

Делегирани регламенти3

Регламенти за изпълнение2

Регламенти за отделните фондове1

(ЕФРР, ЕСФ, КФ)

Регламент за общоприложимите 
разпоредби1
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36 
В сравнение с предходния период Комисията е представила своето законо-
дателно предложение три месеца по-късно (т.е. октомври 2011 г. в сравнение 
с юли 2014 г.). Освен това процесът на преговори между Съвета и Европей-
ския парламент е отнел два месеца и половина повече (803 в сравнение със 
727 дни). Било е необходимо повече време за постигане на съгласие поради 
необходимостта да се изчака приемането на Финансовия регламент30 (приет 
през октомври 2012 г.) и на МФР (приета през декември 2013 г.), както и по-
ради сравнително по-големите правомощия на Европейския парламент при 
преговорите за периода 2014—2020 г. (вж. точка 11).

37 
След това Комисията е била задължена да приеме вторичното законода-
телство, т.е. общо 17 акта за изпълнение и делегирани акта (вж. точка 13). 
Приемането на правната рамка е приключило постепенно до януари 2016 г., 
т.е. едновременно с приемането на ОП от Комисията (вж. фигура 3). Първата 
партида от три акта за изпълнение31 и четири делегирани акта32 е приета до 
март 2014 г., а втората партида от четири акта за изпълнение33 е приета до 
януари 2015 г.

Комисията е възприела проактивен подход към 
договарянето на споразуменията за партньорство 
и оперативните програми

38 
Подходът на Комисията към преговорите следва да бъде последователен 
в рамките на различните фондове и генерални дирекции и следва да предос-
тавя своевременно на държавите членки цялата необходима информация 
и подкрепа за изготвянето на техните програмни документи (под формата на 
насоки, обучение или неофициални съобщения).

30 Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, 
приложими за общия 
бюджет на Съюза и за отмяна 
на Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета 
(ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

31 (1) Регламент (ЕС) 
№ 288/2014; (2) Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 184/2014 
на Комисията от 25 февруари 
2014 г. за определяне на 
условията и реда, 
приложими за електронната 
система за обмен на данни 
между държавите членки 
и Комисията, съгласно 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 
и за приемане на 
номенклатурата на 
категориите интервенции за 
подкрепа от Европейския 
фонд за регионално 
развитие по цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ съгласно 
Регламент (ЕС) № 1299/2013 
на Европейския парламент 
и на Съвета относно 
специални разпоредби за 
подкрепа от Европейския 
фонд за регионално 
развитие по цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ (OB L 57, 
27.2.2014 г., стр. 7); и (3) 
Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 215/2014 на Комисията 
от 7 март 2014 г. за 
определяне на разпоредби 
за изпълнение на Регламент 
(ЕС) № 1303/2013 по 
отношение на 
методологиите за 
подкрепата във връзка 
с изменението на климата, 
определянето на етапни 
и общи цели в рамката на 
изпълнението 
и номенклатурата на 
категориите интервенции за 
европейските структурни 
и инвестиционни фондове 
(OB L 69, 8.3.2014 г., стр. 65).

32 (1) Делегиран регламент (ЕС) 
№ 240/2014 на Комисията от 
7 януари 2014 г. относно 
Европейски кодекс на 
поведение за партньорство 
в рамките на европейските 
структурни 
и инвестиционни фондове 
(OB L 74, 14.3.2014 г., стр. 1); 
(2) Делегиран регламент (ЕС) 
№ 480/2014 на Комисията от 
3 март 2014 г. за допълнение 
на Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 (OB L 138, 
13.5.2014 г., стр. 5); (3) 
Делегиран регламент (ЕС) 
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Преговорната позиция на Комисията се е формирала въз 
основа на получените данни от всички компетентни служби

39 
РОР за периода 2014—2020 г. обхваща пет различни фонда и също така 
предвижда възможността за създаване на ОП, финансирани по няколко 
фонда. През април 2013 г. генералните дирекции за ЕСИ фондовете издадоха 
съвместно оперативни процедури, които да бъдат спазвани от служителите 
на Комисията по време на изготвянето и договарянето на СП и на тези ОП, 
финансирани по няколко фонда. Освен това Генерална дирекция „Регионал-
на и селищна политика“ и Генерална дирекция „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“ са разработили пътни карти с подробни стъпки, 
които да бъдат следвани по време на преговорите с държавите членки, както 
и контролни списъци за осигуряване на последователност при анализа на СП 
и ОП в различните отдели. Преговорите за СП и ОП са ръководени главно от 
географските звена в генералните дирекции.

Неформалният диалог относно СП и ОП е допринесъл за 
подготовката на преговорите и за намаляване на последиците 
от късното приемане на регламентите

40 
Комисията е насърчила държавите членки да представят проекти на СП и ОП 
още през 2013 г. Такъв е случаят със СП на всички държави членки, обхванати 
от настоящия одит. Във всички тези случаи Комисията е провела консулта-
ция с всички участващи генерални дирекции. Въз основа на тези данни и на 
нейната първоначална оценка в документите за изразяване на позиция (вж. 
точка 9), впоследствие Комисията е предоставила неофициални коментари 
за проектите на СП преди началото на преговорите.

41 
Тези обсъждания по време на подготвителния етап от преговорите са позво-
лили на Комисията да предвиди кои теми ще създадат конкретни проблеми 
по време на официалните преговори и да намали последиците от късното 
приемане на регламентите относно приемането на СП и ОП.

42 
Държавите членки не са били толкова активни в консултациите с Комисията 
относно проектите на ОП. Само пет от проверените 14 ОП са били неофици-
ално изпратени за преглед34.

№ 481/2014 на Комисията от 
4 март 2014 г. за допълнение 
на Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по 
отношение на специалните 
разпоредби за 
допустимостта на разходите 
по програмите за 
сътрудничество (OB L 138, 
13.5.2014 г., стр. 45); (4) 
Делегиран регламент (ЕС) 
№ 522/2014 на Комисията от 
11 март 2014 г. за допълване 
на Регламент (ЕС) 
№ 1301/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по 
отношение на подробните 
правила за принципите за 
подбор и управление на 
иновативните действия 
в сферата на устойчивото 
градско развитие, които ще 
бъдат подкрепяни по линия 
на ЕФРР (OB L 148, 20.5.2014 г., 
стр. 1).

33 (1) Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 821/2014 на Комисията 
от 28 юли 2014 г. за 
определяне на правила за 
прилагането на Регламент 
(ЕС) № 1303/2013 по 
отношение на някои 
подробни разпоредби за 
прехвърлянето 
и управлението на приноса 
от програми, докладването 
относно финансовите 
инструменти, техническите 
характеристики на мерките 
за информация 
и комуникация относно 
операциите и системата за 
записване и съхранение на 
данни (OB L 223, 29.7.2014 г., 
стр. 7); (2) Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 964/2014 
на Комисията от 
11 септември 2014 г. за 
определяне на правила за 
прилагането на Регламент 
(ЕС) № 1303/2013 по 
отношение на стандартните 
условия за финансовите 
инструменти (OB L 271, 
12.9.2014 г., стр. 16); (3) 
Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 1011/2014 на 
Комисията от 22 септември 
2014 г. за определяне на 
подробни правила за 
прилагането на Регламент 
(ЕС) № 1303/2013 по 
отношение на образците за 
предоставяне на 
определена информация на 
Комисията и подробни 
правила за обмен на 
информация между 
бенефициерите 
и управляващите органи, 
сертифициращите органи, 
одитните органи 
и междинните звена 
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Комисията е предоставила на държавите членки насоки за 
преговорите, но едва на късен етап от процеса

43 
Комисията е предоставила на собствените си служители и на държавите 
членки значителен брой общи и тематични насоки (чийто общ обем надхвър-
ля 200 страници само за ТЦ 1 и ТЦ 8 и 400 страници за предварителните ус-
ловия). Тези насоки съдържат подробни препоръки и указания за различните 
теми, по които се преговаря.

44 
Те обаче са предоставени на късен етап от процеса, което се дължи също 
така на факта, че пакетът за политиката на сближаване е приет едва през де-
кември 2013 г. Въпреки това проекти на насоките са били изпратени на дър-
жавите членки веднага щом това е било възможно, в съответствие със със-
тоянието на преговорите по законодателството. Например първите версии 
на насоките на Комисията относно предварителните условия са издадени 
през март и април и актуализирани през август 2013 г., но още не са включва-
ли насоки за областите, които тогава все още са били в процес на обсъждане 
от законодателите. През август 2013 г. има насоки за 34 от 36-те предвари-
телни условия. Държавите членки е трябвало да изчакат до февруари 2014 г., 
за да получат пълната окончателна версия на насоките. Окончателни версии 
на насоките са издавани само в няколко случая. Дори за важни области като 
предварителните условия или прегледа на рамката на изпълнението и ре-
зерва за изпълнение окончателните версии не са публикувани преди февру-
ари и май 2014 г. Насоките са били преразгледани до септември 2014 г.

45 
Въпреки това представителите на държавите членки, обхванати от настоящ-
ия одит, потвърдиха, че Комисията е предоставила неофициална и официал-
на помощ по време на преговорите и описаха сътрудничеството с Комисията 
като конструктивно по принцип. Служителите на Комисията, отговарящи за 
преговорите, редовно са посещавали държавите членки и са поддържали 
редовни контакти с националните органи.

(OB L 286, 30.9.2014 г., стр. 1); 
(4) Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2015/207 на Комисията 
от 20 януари 2015 г. за 
определяне на подробни 
правила за прилагането на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 
по отношение на образците 
за доклад за напредъка, 
представяне на информация 
относно голям проект, 
съвместен план за действие, 
доклади за изпълнението по 
цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“, 
декларация за 
управлението, одитна 
стратегия, одитно 
становище и годишен 
контролен доклад, както 
и методология за анализ на 
разходите и ползите и, 
в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 1299/2013 на 
Европейския парламент и на 
Съвета, по отношение на 
образеца на доклади за 
изпълнението по цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ (OB L 38, 
13.2.2015 г., стр. 1).

34 Такъв е случаят 
с хърватската национална 
ОП по ЕФРР, ирландската 
национална ОП по ЕСФ, 
румънските национални ОП 
по ЕФРР и ЕСФ и румънската 
регионална ОП по ЕФРР.
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Въпреки трудностите, Комисията е приела СП и ОП 
в рамките на посочения в регламента срок

46 
Комисията трябва да представи коментарите си относно СП и ОП в три-
месечен срок от датата на тяхното представяне35. В отговор на тези 
коментари държавата членка трябва да предостави на Комисията цяла-
та необходима допълнителна информация и, когато е целесъобразно, 
да преразгледа документа. При условие че евентуално направените 
от Комисията коментари са подходящо отчетени от държавата членка, 
Комисията следва да приеме решение за одобряване на СП в рамките на 
четири месеца от неговото представяне36. Комисията следва също така 
да одобри всяка ОП не по-късно от шест месеца след представянето ѝ от 
държавата членка, при условие че евентуално направените от Комиси-
ята коментари са подходящо отчетени37. Периодът от момента, когато 
Комисията изпрати коментарите си на държавата членка, до повторното 
представяне на ОП, които могат да бъдат приети (т.е. когато отправени-
те от Комисията коментари са подходящо отчетени), не се отчита в този 
нормативно определен срок38.

47 
В началото на 2013 г. Комисията е информирала държавите членки, че 
възнамерява да приеме всички СП в началото на 2014 г. и всички ОП 
до края на юли 2014 г.39 Анализът на Сметната палата обаче показа, че 
последното СП е било прието през ноември 2014 г., а последната ОП — 
през декември 2015 г. По-късното приемане на законодателния пакет за 
политиката на сближаване е отложило приемането на СП и ОП спрямо 
първоначалното планиране на Комисията. Освен това първите СП са 
представени на Комисията през януари 2014 г., а първите ОП – през март 
2014 г. Ето защо неофициалните преговори за тези СП и ОП са започнали 
преди официалното приемане на съответните регламенти.

Споразумения за партньорство

48 
Всички СП са представени в рамките на нормативно определения срок 
(април 2014 г.). СП са били договорени по-бързо, отколкото през периода 
2007—2013 г. Последните СП са приети едва около един месец по-късно 
от НСРР, въпреки че преговорите са започнали два месеца и половина 
по-късно (вж. фигура 4).

35 Член 16, параграф 1 
и член 29, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 
относно СП и ОП съответно.

36 Член 16, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.

37 Член 29, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.

38 Член 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.

39 Писмо, изпратено от 
генералните директори на 
ГД за ЕСИ фондовете 
(Генерална дирекция 
„Регионална и селищна 
политика“/WD Ares (2013) до 
държавите членки.
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Оперативни програми

49 
През ноември 2014 г. Европейският парламент настоятелно призова Коми-
сията и държавите членки „да увеличат усилията си за бързо повишаване на 
качеството на оперативните програми, когато е необходимо, за да осигурят 
възможно най-голям брой „готови за приемане“ програми до 31 декември 
2014 г.“ 40, т.е. преди назначаването на новата Комисия. До декември 2014 г. са 
били приети 198 от 311 ОП (с изключение на ОП по ЕТС) по целта „Инвестиции 
за растеж и работни места“ (64 %) – почти всички (151) през месец декември. 
През предходния програмен период 2007—2013 г. до същия месец (декември 
2007 г.) са били приети 98 % от ОП. Това се дължи до голяма степен на закъс-
нялото приемане на законодателния пакет.

50 
Държавите членки са подали по-голямата част от своите проекти за ОП 
(85 %) в рамките на нормативно определения срок. Комисията не е могла да 
започне официалните преговори в рамките на три месеца от представянето 
на СП за 15 % от ОП.

40 Европейски парламент – 
Предложение за резолюция 
относно закъснения при 
започването на 
осъществяването на 
политиката на сближаване 
за периода 2014—2020 г. от 
24.11.2014 г. (B8—0281/2014).
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4 Преговори по СП/НСРР и ОП1 (период между първото представяне и последното 
одобрение) – сравнение между периодите 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

1  Хърватия не е включена в анализа на програмния период 2007—2013 г., тъй като се присъедини към ЕС през 2013 г. В него не са вклю-
чени също така ОП по ИПП и FEAD, които не са приети съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ;

2 Като се отчитат 2 -та % ОП, които се различават от общия случай.

Източник: ЕСП.
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51 
В периода 2014—2020 г. приключването на преговорите и приемането на ОП 
е отнемало средно около осем месеца. Средният период на приемане е срав-
ним с периода 2007—2013 г., като са били необходими около 24 дни повече 
от момента на представянето на дадена ОП до датата на нейното приемане: 
241 в сравнение с 217 дни (вж. фигура 5).

Ф
иг

ур
а 

5 Среден период на приемане на ОП1 в календарни дни  
(от първото представяне до окончателното приемане)

1  В този анализ не се вземат предвид ОП по ИПП и FEAD, които не се одобряват съгласно Регламента  
за общоприложимите разпоредби, и не се взема предвид процедурата на „спиране на часовника“.

Източник: Данни на Комисията, адаптирани от ЕСП.
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52 
През периода 2007—2013 г. преговорите за ограничен брой ОП отнемат 
приблизително 3 години. През периода 2014—2020 г. няма такива случаи. 
Максималният период от първото представяне до последното приемане 
на дадена ОП по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ е намалял 
с 32 % в сравнение с периода 2007—2013 г. (от 102641 на 703 дни). По-специ-
ално, необходимото време за договаряне на ОП по ЕТС е било значително 
по-кратко (599 в сравнение с 800 дни). В това не се отчита периодът на из-
чакване, предвиден от РОР (вж. точка 46). За проверените ОП в одита 52 % от 
това време може да бъде отчетено като използвано от държавите членки за 
преразглеждане на ОП, които впоследствие са били представени отново на 
Комисията (вж. точка 55).

Допълнителни изисквания, ИТ проблеми и сложна 
процедура на одобрение са допринесли за голямата 
продължителност на преговорите по споразуменията за 
партньорство и оперативните програми

53 
Наблюдават се някои забавяния при приемането на СП и ОП в сравнение 
с посочените в регламентите срокове. Сметната палата установи, че в някои 
случаи Комисията не е спазила сроковете за изпращане на коментари на 
държавите членки (три месеца): такъв е случаят с едно от пет СП (Хърватия) 
и седем от четиринадесетте проверени ОП (Ирландия, Полша и Испания)42.

54 
Също така е имало съществени проблеми с качеството на проектите за ОП, 
представени от държавите членки; това е наложило Комисията да поиска 
промени. Например Комисията е изпратила коментари за 14-те проверени 
ОП и тези ОП е трябвало да бъдат представени отново средно три пъти от 
държавата членка на Комисията.

41 Това се дължи на 5 ОП, 
приети през 2008 г. и 2009 г. 
Без тези ОП максималната 
продължителност е щяла да 
бъде 423 дни.

42 Кодове по 
ЕИК 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 
и 2014ES16RFOP003.
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55 
Тези забавяния и увеличеното време, необходимо за приемането на дадена 
ОП, показват, че преговорите са били по-трудни, отколкото през предходния 
програмен период. Сметната палата установи няколко причини за това.

- Допълнителни изисквания: съществуват редица нови теми, които 
преди това не са били част от преговорите. Това очевидно е отнело по-
вече време. Примерите включват задължението за приемане на пред-
варителните условия, което е наложило служителите на Комисията да 
анализират подробно някои политики на държавите членки. Те включват 
също и изискването за определяне на по-ясна интервенционна логика 
и рамка на изпълнението, което налага по-задълбочено обсъждане, за да 
се гарантира, че интервенциите с най-голямо въздействие върху полити-
ката на ЕС ще бъдат избрани за изпълнение. Освен това показателите за 
изпълнението на крайните продукти и резултатите са договорени пред-
варително, заедно с ОП, за разлика от предходния програмен период, 
когато те са можели да бъдат договорени на по-късен етап.

- ИТ проблеми: официалният електронен обмен на информация между 
държавите членки и Комисията по време на преговорите е осъществен 
чрез новата система SFC2014. Използването на този ИТ инструмент е за-
дължително по време на договарянето на ОП43. Той е пуснат в употреба 
през януари 2014 г., въпреки че едва по-късно започва да функционира 
пълноценно. През първата година на неговата експлоатация са пуснати 
19 различни версии на SFC2014 за отстраняване на проблеми. Всички 
посетени за настоящия одит държави членки съобщават, че са срещнали 
проблеми с неговото използване, а четири от тях посочват, че системата 
не е функционирала пълноценно, когато са представяли своите СП.

- Коментари на Комисията за проектите на ОП, подлежащи на одо-
брение: за разлика от предходните периоди, съществува изискване 
коментарите на Комисията за проектите на ОП да бъдат одобрени от 
колегиума на членовете на Комисията44. Следователно в случаите, когато 
подадената документация от държавата членка е довела до изпращане 
на коментари от Комисията, е трябвало да се проведат най-малко три 
консултации между и в рамките на службите: една за събиране на комен-
тари от всички съответни служби, втора за одобряване на коментарите, 
които ще бъдат изпратени на държавата членка, и трета за приемане на 
ОП. Сметната палата установи, че са проведени общо 896 консултации 
между отделните служби (средно по 3 на ОП) във връзка с договарянето 
и приемането на ОП.

43 Регламент (ЕС) № 184/2014.

44 В предходния програмен 
период само окончателните 
ОП е трябвало да бъдат 
одобрени от колегиума на 
членовете на Комисията, но 
не и коментарите.
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Споразуменията за партньорство са допринесли 
за насочване на разходите в областта на 
сближаването към стратегията „Европа 2020“

56 
Според изискванията СП трябва да бъдат изготвени въз основа на интер-
венционна логика, която е ясно формулирана и насочена към избягване на 
прекомерната фрагментация на финансирането. Държавите членки трябва 
да определят основните нужди от развитие и инвестиции и да представят 
в СП тези, които са свързани с предварително определените в РОР тематич-
ни цели и могат да бъдат изведени от стратегията „Европа 2020“. Засиленото 
използване на интервенционна логика изисква средства да се отпускат за об-
ластите, в които са необходими публични интервенции съгласно СДП и ана-
лиза на държавите членки и/или в които потенциалът за растеж е най-голям. 
Отпуснатите финансови средства следва да бъдат в съответствие с опреде-
лените в СП цели и да позволяват постигането на резултатите, към които се 
стремят държавите членки. След това в ОП трябва да се очертаят съответни-
те нужди от национално или регионално развитие, за които се търси реше-
ние, както и отпуснатите финансови средства, като същевременно се следва 
съдържанието на СП.

57 
Комисията може да поиска препрограмиране на СП и съответните ОП, когато 
това е необходимо за подпомагане на изпълнението на съответните СДП 
и препоръки на Съвета или в програмите за макроикономически корекции45. 
Комисията обаче възнамерява да използва правомощията за препрограми-
ране само в изключителни случаи46.

58 
СДП се актуализират ежегодно, но основните предизвикателства по принцип 
са от дългосрочен характер и не се променят значително от година на годи-
на. През 2014 г. повече от две трети от 157-те СДП се отнасят, поне в известна 
степен, до политиката на сближаване.

59 
За петте държави членки, обхванати от настоящия одит, Сметната палата 
провери дали техните СП обхващат всички съществени аспекти и предоста-
вят полезен анализ на нуждите на държавите членки от развитие и инвести-
ции. След това Сметната палата прецени дали преговорите между Комисията 
и държавите членки са постигнали съгласие относно концентрацията на 
финансирането на ТЦ, съгласно стратегията „Европа 2020“, и дали са в съ-
ответствие с изискванията за заделяне на средства, посочени в регламен-
тите. Сметната палата също така сравни резултата от преговорите с този за 
периода 2007—2013 г. Накрая Сметната палата провери дали в СП ясно се 
посочват резултатите, които следва да бъдат постигнати, и до каква степен 
тези резултати са свързани с финансирането от ЕС.

45 Член 23 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.

46 COM(2014) 494 окончателен 
от 30 юли 2014 г. „Насоки 
относно прилагането на 
мерките, обвързващи 
ефективността на 
европейските структурни 
и инвестиционни фондове 
с доброто икономическо 
управление в съответствие 
с член 23 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013“.
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Споразуменията за партньорство са основа за 
разпределянето на бюджета по тематични цели 
и инвестиционни приоритети

Споразуменията за партньорство предоставят анализ 
на нуждите от развитие и приоритетите за разходите 
в държавите членки

Проверените споразумения за партньорство обхващат всички 
изисквани съществени аспекти

60 
СП са обемни документи. Например СП за Хърватия се състои от 466 страни-
ци, това за Румъния — 461 страници, за Испания – 368 страници, за Ирлан-
дия – 265 страници и за Полша – 244 страници. Представената в СП информа-
ция се различава значително в отделните държави членки по отношение на 
структурата, формата и нивото на детайлност. За разлика от ОП, в регламен-
тите не е определен задължителен образец, но Комисията е предоставила 
насоки относно проекта на образец и съдържанието на СП (вж. т. 19).

61 
Прегледът на Сметната палата на петте държави членки, обхванати от насто-
ящия одит, показа, че всички те

- са обосновали избора на ТЦ въз основа на установените нужди от разви-
тие и инвестиции и са спазили изискванията за тематична концентрация, 
посочени в регламентите за отделните фондове47;

- са предоставили информация относно индикативното разпределение на 
ЕСИ фондовете за всяка ТЦ;

- са определили основните планирани резултати за всяка ТЦ; и

- са посочили ОП, допринасящи за постигането на резултатите.

47 За ЕСФ това се отнася само 
за изискването за тематична 
концентрация за социално 
приобщаване.
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62 
Сметната палата обаче отбеляза, че общите агрегирани отпуснати финансови 
средства по ТЦ в СП за Полша и Испания не отговарят на съответните данни 
в ОП. Сметната палата отбелязва също така, че по отношение на ЕФРР при 
липсата на допълнителна финансова информация от държавите членки, Ко-
мисията ще срещне проблеми при мониторинга на изпълнението на изисква-
нията за финансова концентрация.

Комисията е анализирала предизвикателствата и приоритетите за 
финансиране и е изпратила своите коментари на държавите членки 
преди официалното договаряне на СП и ОП

63 
Комисията е анализирала основните предизвикателства и е определила съ-
ответните приоритети за финансиране за всяка държава членка в своите до-
кументи за изразяване на позиция. В тях също се прави позоваване на СДП, 
издадени от Съвета през 2012 г. (вж. точка 9). Процесът на установяване на 
нуждите от развитие и инвестиционните приоритети е бил обект на продъл-
жителни дискусии и подготовка в държавите членки, както и на преговори 
между Комисията и държавите членки.

В СП държавите членки са определили нуждите от развитие 
и инвестиции

64 
Прегледът на Сметната палата показа, че въз основа на наличните данни 
в Комисията към този момент, СП предоставят анализ на ситуацията за всяко 
избрано споразумение, въз основа на който са могли да бъдат набелязани 
разходни приоритети. В каре 4 са посочени някои примери.
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ре
 4 Споразумения за партньорство – анализ на националната ситуация по 

отношение на дадена ТЦ

„Научноизследователска дейност“ (ТЦ 1):

Всяка държава членка е предоставила информация относно интензивността на НИРД и разходите на 
предприятията за НИРД. СП също така описват в различна степен националните постижения от гледна 
точка на крайните продукти, измерени с фактори като патенти, научни публикации, човешки потенциал 
в НИРД; връзките и нивото на сътрудничество между научноизследователските организации и предпри-
ятията и позицията на държавата в Сравнителния доклад за европейските иновации (EIS)48.

Въз основа на това държавите членки са определили в СП прогнозите си за общите нужди от инвести-
ции за ТЦ 1. За Ирландия тези нужди от инвестиции не са ясно формулирани, но могат да се определят 
от анализа на ситуацията и предвидените стратегически резултати. Полша, Румъния и Хърватия са 
посочили, че освен финансовата подкрепа са необходими структурни и/или регулаторни корекции за 
стимулиране на развитието на НИРД. Сметната палата обаче отбеляза, че е предоставена само ограни-
чена информация за основните причини и че СП не предоставят подробности относно необходимите 
структурни промени. Въпреки това, СП изпълняват минималните изисквания, определени в РОР.

„Насърчаване на заетостта“ (ТЦ 8):

СП на всяка държава членка разглежда конкретни предизвикателства във връзка с ТЦ 8. Високото ниво 
на безработица сред младите хора е посочено като проблем за всички проверени държави. Високите 
равнища на безработица като цяло са определени като предизвикателство в Ирландия и Испания, като 
Ирландия е посочила като проблем нарастващата дълготрайна безработица. Слабото общо участие на 
пазара на труда (особено сред жените и възрастните хора) е едно от основните предизвикателства за 
Полша. В СП на Румъния се подчертава необходимостта да се увеличи участието на пазара на труда на 
ромите, възрастните хора, жените и хората с увреждания. Полша, Румъния и Хърватия посочват необхо-
димостта от подобряване на ефективността на публичните служби по заетостта.

48 Европейска комисия, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, 2014 г. http://ec.europa.eu/growth/industry/
innovation/facts-figures/scoreboards_fr

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
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Проверените споразумения за партньорство разглеждат 
почти всички тематични цели, произтичащи от стратегията 
„Европа 2020“

65 
И петте държави членки са разгледали почти всички ТЦ в своите СП. Полша, 
Румъния и Хърватия са разгледали всички ТЦ, Испания е разгледала ТЦ 1—10, 
а Ирландия не е включила ТЦ 7 и 11.

66 
Това е довело до ситуация, в която няма ясна връзка между отделните СДП 
и разпределението на средствата. Проверените държави членки обоснова-
ват разпределението на средствата по тематични цели предимно с изисква-
нията за заделяне на средства, а също така и чрез отчитането на установени-
те национални нужди и СДП за 2012 г. и 2013 г. Освен това остава неизяснено 
дали делът на отпуснатите средства по тематични цели е достатъчен, за да 
отговори на установените нужди, и дали позволява постигането на резулта-
тите, към които се стремят държавите членки.

Преговорите по СП са ефективни по отношение на 
заделянето на средства за целите на стратегията 
„Европа 2020“

Изискванията за тематична концентрация в регламентите за 
отделните фондове са изпълнени

ЕФРР – тематични цели 1—4

67 
Като цяло 28-те държави членки на ЕС, са разпределили приблизително 62 % 
от своите средства по ЕФРР за ТЦ 1—4. Анализът на Сметната палата също 
така показа, че бюджетните средства за всяка държава членка са надвишили 
минималния праг от 50 % за по-слабо развитите региони.
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68 
Финансирането от ЕФРР в петте подробно проверени държави членки е съ-
средоточено върху областите на научните изследвания и иновациите (ТЦ 1), 
ИКТ (ТЦ 2), конкурентоспособността на МСП (ТЦ 3) и преминаването към 
нисковъглеродна икономика (ТЦ 4). В регламентите за отделните фондове се 
определят минимални изисквания за концентрация за някои ТЦ (вж. каре 1). 
Анализът на Сметната палата показа, че изискванията за тематична концен-
трация на равнището на СП дори са били надвишени (вж. таблица 2).

Та
бл

иц
а 

2 Изисквания за тематична концентрация за ЕФРР по 
държави членки на равнището на СП

ЕФРР ТЦ 1,2,3,4

по-силно развити 
региони региони в преход по-слабо развити 

региони

изискван минимум 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR Няма данни Няма данни 61 %

IE 91 % Няма данни Няма данни

PL2 70 % Няма данни 58 %

RO 84 % Няма данни 51 %

ЕФРР ТЦ 4 (Изменение на климата)

по-силно развити 
региони региони в преход по-слабо развити 

региони

изискван минимум 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR Няма данни Няма данни 13 %

IE 22 % Няма данни Няма данни

PL3 24 % Няма данни 24 %

RO 48 % Няма данни 60 %

1  Данните за Испания не могат да бъдат равнени с ОП, тъй като ОП класифицират регионите 
в съответствие с посочените критерии в РОР, но не и в съответствие с дерогацията, предви-
дена в регламента за ЕФРР;

2  Изпълнени въз основа на дерогациите, предвидени в член 4, параграф 1 от регламента за 
ЕФРР;

3  Изпълнени въз основа на дерогациите, предвидени в член 4, параграф 3 от регламента за 
ЕФРР.

Източник: ЕСП въз основа на данни от ИТ приложенията на Комисията Infoview и SFC2014.
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69 
Сметната палата отбелязва, че за държавите членки, които се възползват от 
дерогациите, предвидени в регламента за ЕФРР49, наличната финансова ин-
формация в ОП невинаги позволява да се установи дали са спазени изисква-
нията за тематична концентрация (вж. таблица 2). В тези случаи регионите 
се класифицират по различен начин за целите на тематичната концентрация 
и за класифицирането на регионите от ниво 2 по NUTS, използвано за про-
грамирането50. При липсата на допълнителна информация от държавите 
членки, Комисията няма да може да наблюдава изпълнението на изисквания-
та за финансова концентрация.

ЕСФ – тематични цели 8—10

70 
За ЕСФ най-големият дял от средствата (30,7 млрд. евро, около 37 %) е раз-
пределен за ТЦ 8, а ТЦ 10 „Образование“ е получила 27,1 млрд. евро (около 
33 %). Като цяло всички държави членки на ЕС, са разпределили около 26 % 
от своите средства по ЕСФ за ТЦ 9. И петте проверени държави членки са 
разпределили между 22 % и 36 % за „Подпомагане на социалното приобща-
ване“ (ТЦ 9), което отново значително надвишава минималните изисквания 
в регламентите за отделните фондове (вж. таблица 3).

Та
бл

иц
а 

3 Изисквания за тематична концентрация за ТЦ 9 
в проверените държави членки

изискван минимум 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Източник: ЕСП с данни от ИТ приложенията на Комисията Infoview и SFC2014.

49 Член 4 от Регламент (ЕС) 
№ 1301/2013.

50 Член 90 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013.
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71 
Анализът на Сметната палата показа, че Комисията и държавите членки са 
извършили ефективно заделяне на средства на равнището на ОП за приори-
тетите, произтичащи от стратегията „Европа 2020“. По време на договарянето 
на ОП това е имало преки последици за тяхната интервенционна логика и це-
левите стойности на показателите за крайните продукти, тъй като повечето 
целеви стойности са изчислени въз основа на разходи за единица продукт, 
определени от натрупания опит.

Финансирането през периода 2014—2020 г. е съсредоточено върху 
„интелигентен и приобщаващ растеж“ в по-голяма степен отколкото 
през предходните периоди

72 
Като цяло преговорите между Комисията и държавите членки са довели до 
по-висока концентрация на финансирането за 28-те държави членки на ЕС 
върху приоритетите на „Европа 2020“: „Приобщаващ растеж“ (ТЦ 8—11), кое-
то се е увеличило с почти 8 %, докато финансирането за „Устойчив растеж“ 
(ТЦ 4—7) е намаляло с почти 4 % (вж. фигура 6). Определянето на тематични 
цели за приоритетните области на стратегията „Европа 2020“: интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж не е предвидено в регламентите51. То е въве-
дено от Комисията в няколко документа, публикувани след 2014 г.52

73 
През програмния период 2014—2020 г. отпуснатите средства за ТЦ 4 „Ниско-
въглеродна икономика“ са се увеличили значително с приблизително 
22,4 млрд. евро (57 %). Същевременно финансирането е значително намале-
но за: ТЦ 6 „Съхраняване и опазване на околната среда“, за която отпуснатите 
средства са намалели с 10,6 млрд. евро (-30 %) и ТЦ 7, „Транспорт“, за която 
отпуснатите средства са намалели с 16,9 млрд. евро (-29 %). Общо отпусна-
тите средства за ТЦ, разгледани в настоящия одит, са намалени с 8,4 млрд. 
евро (-20 %) за ТЦ 1, „Научни изследвания“, докато отпуснатото финансиране 
за ТЦ 8, „Насърчаване на заетостта“, се е увеличило с 10,3 млрд. евро (28 %) 
(вж. фигура 6).

51 Годишен доклад на Сметната 
палата относно 
изпълнението на бюджета за 
финансовата 2014 година, 
точка 3.22.

52 Генерална дирекция 
„Регионална и селищна 
политика“, „Европейски 
структурни 
и инвестиционни фондове 
за периода 2014—2020 г.: 
официални текстове 
и коментари“, ноември 
2015 г.
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Ф
иг

ур
а 

6 Отпуснати средства по ЕФРР, ЕСФ (включително ИМЗ) и КФ за стратегията 
„Европа 2020“ – сравнение между програмните периоди 2007—2013 г. 
и 2014—2020 г.

в млн. евро

Приобщаващ 
растеж 

(ТЦ 8—11)

Устойчив 
растеж 

(ТЦ 4—7)

Интелигентен 
растеж 

(ТЦ 1—3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

TO11TO10TO9TO8TO7TO6TO5TO4TO3TO2TO1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Забележка: Финансовите данни от програмните периоди не са пряко съпоставими. Изчисленията на Сметната палата се основават на 
финансовите данни за периода 2007—2013 г., кодирани и разпределени към ТЦ със задна дата от Комисията.

Източник: ЕСП въз основа на данни от ИТ приложението на Комисията Infoview и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“.
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Проверените държави членки определят 
в споразуменията за партньорство основните резултати, 
които трябва да бъдат постигнати, но тяхното постигане 
ще изисква значително национално участие извън 
финансирането от ЕС

74 
В СП държавите членки очертават избрани ТЦ и определят основните резул-
тати от интервенциите, очаквани за всеки от ЕСИ фондовете (вж. каре 2). Като 
цяло Сметната палата счита, че очакваните резултати, определени за ТЦ 1 
и ТЦ 8 във всички проверени СП, могат да бъдат свързани с описаните нужди 
и предизвикателства. Нивото на детайлност и качеството на информацията 
относно очакваните резултати обаче се различават между проверените СП:

- в ирландското СП директно се перифразират резултатите, определени за 
ОП;

- в хърватското, испанското и румънското СП се определят приоритети 
за финансиране по всяка ТЦ и се задават очакваните резултати за всеки 
фонд (ЕФРР, ЕСФ, КФ). Освен това в испанското СП се определят специфич-
ни цели, които са общи за всички ОП по ЕСФ и ЕФРР, и всички ОП следва 
да използват само тези конкретни цели; и

- в полското СП се определят специфични цели за ТЦ 1 и ТЦ 8 и те се раз-
пределят по приоритети за финансиране и съответни очаквани резултати 
(вж. каре 5).

Връзка между нуждите от инвестиции и резултатите за „Насърчаване на 
заетостта“ (ТЦ 8) – примерът на Полша

Полша е определила ниското равнище на заетост на жените като едно от предизвикателствата пред 
пазара на труда. Един от най-значимите проблеми, които пречат на жените да се върнат на пазара на 
труда, е ограничената наличност на детски заведения. Полша иска да използва ЕСИ фондовете, за да 
постигне по-голям достъп до грижи за деца до тригодишна възраст и вследствие на това да подобри 
перспективите за заетост на жените. Това е планираният резултат, посочен в СП.

Ка
ре

 5
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75 
Сметната палата установи, че всички проверени държави членки определят 
в своите СП ключови показатели за резултатите за ТЦ 1 и за ТЦ 8, за да изме-
рят резултатите, които трябва да бъдат постигнати с планираните инвести-
ции (вж. приложение ІV). За три от петте проверени СП всички показатели 
за резултатите за ТЦ 1 и ТЦ 8 са придружени от количествено измерими 
базови и целеви стойности. Испания е предоставила качествено описание на 
очакваните промени за три от четирите показателя за резултатите за ТЦ 853. 
В своето СП Ирландия не е предоставила нито базови, нито целеви стой-
ности за ТЦ 1 и вместо това се позовава на ОП. Базовите и целевите стой-
ности могат да бъдат изведени от ОП по ЕФРР за ТЦ 1, но не и от ОП по ЕСФ за 
ТЦ 8.

76 
За ТЦ 1 и ТЦ 8 всички проверени държави членки с изключение на Ирлан-
дия са използвали като свои стратегически показатели за резултатите две 
водещи цели, определени от стратегията „Европа 2020“: 3 % от БВП (публични 
и частни средства) да бъдат инвестирани в НИРД/иновации, а 75 % от насе-
лението на възраст 20—64 години да бъде трудово заето. Сметната палата 
също така установи, че когато са посочени, определените цели са в съответ-
ствие с националните програми за реформи, които преобразуват стратегия-
та „Европа 2020“ в национални цели.

77 
Общият размер на отпуснатите средства по ЕФРР за ТЦ 1 за всички 28 държа-
ви членки на ЕС, възлиза на по-малко от 5 % от техните общи прогнозни раз-
ходи за НИРД през периода 2014—2020 г. Разходите за научни изследвания 
по линия на ЕФРР възлизат на повече от 5 % от общите национални разходи 
за НИРД54 в 15 държави членки; във всички останали държави членки те са 
пренебрежими. Те възлизат на повече от 25 % само в Литва, Полша, Естония 
и Словакия и на повече от 50 % само в Латвия.

78 
Според полското СП една четвърт от очакваните резултати за ТЦ 1 се пред-
вижда да произтича пряко от интервенциите от ЕСИ фондовете. В общи ли-
нии това отговаря на съответния дял от общите разходи за НИРД. Нито една 
от останалите държави членки не прави количествено измерима прогноза за 
очаквания принос на ЕСИ фондовете за постигането на целевите стойности, 
тъй като това не се изисква от РОР (вж. приложение ІV).

53 Годишен доклад на Сметната 
палата относно 
изпълнението на бюджета за 
финансовата 2015 година, 
точка 3.59 (ОВ C 375, 
13.10.2016 г.).

54 Въз основа на ЕВРОСТАТ 
„Общи вътрешни разходи за 
НИРД (GERD) по сектори на 
изпълнение 2014 г.“.
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79 
Що се отнася до активната политика на пазара на труда, очаква се ЕСИ фон-
довете, и по-специално ЕСФ, да имат по-силно въздействие, поне в някои 
държави членки. Например за Румъния отпуснатите средства от ЕСИ фон-
довете за „Насърчаване на заетостта“ (ТЦ 8) съответстват на над шест пъти 
повече от националните разходи за активни политики на пазара на труда 
(през 2014 г.). На практика финансирането на активните политики на пазара 
на труда в Румъния ще се увеличи значително чрез ЕСИ фондовете.

80 
Въз основа на анализа на СП Сметната палата счита, че е очевидно, че пости-
гането на повечето резултати, посочени в тези документи, изисква значите-
лен принос от националните бюджети извън разходите по ЕСИ фондовете, но 
също и допълнителни регулаторни мерки и структурни реформи. Същевре-
менно непостигането на резултата, например равнището на заетост, може да 
не се дължи на неуспеха на интервенциите от ЕСИ фондовете, а на фактори 
извън обхвата на ЕСИ фондовете, като например неблагоприятно социал-
но-икономическо положение и/или неефективни национални политики.

Оперативните програми показват по-ясно какво се 
цели с интервенциите и как се очаква то да бъде 
постигнато, но това е съпътствано от повишена 
сложност в сравнение с предходния програмен 
период

81 
ОП следва да определят логиката на интервенциите на ЕС по последователен 
и хармонизиран начин. Те следва да очертават нуждите от развитие и ин-
вестиции и потенциала за растеж, проблемите, които трябва да се решат, 
и да определят посоката на желаната промяна чрез ясно и последователно 
определяне на цели, които да бъдат постигнати, както и задачи и действия за 
постигане на тези цели.

82 
Ето защо Сметната палата разгледа извадка от 14 ОП в петте държави членки, 
обхванати от настоящия одит, и провери дали нуждите от развитие и инвес-
тиции са ясно определени и подкрепени с доказателства, дали посочените 
цели отговарят последователно на установените нужди; и дали се очаква 
действията да допринесат за постигането на търсените резултати. Сметната 
палата също така разгледа цялостната структура на ОП за периода 2014—
2020 г. и нейното въздействие върху начина, по който се определят показате-
лите за изпълнението, за да измерят постигането на целите и резултатите.
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Комисията и държавите членки в повечето случаи са 
успели да разработят оперативни програми с по-солидна 
интервенционна логика в сравнение с предходния 
програмен период

По принцип оперативните програми се основават на по-
солидна интервенционна логика

83 
Анализът на ЕСП на проверената извадка от ОП показва, че като цяло Коми-
сията и държавите членки са успели да разработят ОП с по-солидна интер-
венционна логика. В каре 6 е посочен пример за начина, по който връзката 
между нуждите от развитие и специфичните цели може да бъде изведена 
от ОП. Въпреки това в някои случаи е необходимо да се вземат предвид 
и представените аспекти в другите програмни документи (като например СП 
или предварителните оценки), за да се разбере напълно интервенционната 
логика.

Връзка между нуждите от развитие и инвестиции и специфичните цели за 
инвестиционен приоритет 8и („достъп до заетост“) по приоритетни оси 1А, 1Б, 
1В, 1Г от испанската ОП „Заетост, обучение и образование“Ка

ре
 6

Показатели за 
резултатите с базови 
и целеви стойности

Участници, които при 
напускане на операцията 
получават квалификация

Участници, които при 
напускане на операцията 
имат работа, включително 
като самостоятелно заети 
лица

Специфична 
цел

Подобряване на 
пригодността за заетост, 
особено за безработни 
и/или търсещи работа 
лица чрез придобиване 
и/или опресняване на 
професионалните умения

Нужди

Повишена пригодност за заетост 
на търсещите работа и на хората, 
засегнати от безработица, 
включително трайно 
безработните и възрастните хора;   

Подобряване на ефективността на 
активните политики за заетост, 
като се гарантира въздействието 
върху половете и се намалят 
неравенствата чрез включване на 
по-голям брой участници, за да се 
подобри тяхната пригодност за 
заетост.

Източник: ЕСП въз основа на испанската ОП „Заетост, обучение и образование“.
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84 
Комисията също така е насърчила държавите членки да използват логиче-
ска рамка, за да обяснят по-добре логиката на предложените интервенции 
в ОП55. В извадката на Сметната палата, за 11 от 14 ОП е разработено стили-
зирано представяне на начина, по който планираните действия ще отгово-
рят на нуждите и кои показатели най-добре ще измерят определените цели 
и резултати.

85 
Като цяло за девет от 14-те ОП в извадката Сметната палата счита, че опре-
делените цели от държавите членки по отношение на ТЦ 1 и ТЦ 8 могат да 
бъдат свързани с установените нужди от развитие и инвестиции.

Установени недостатъци за пет от 14-те проверени ОП

86 
За четири ОП не може да се установи връзка между определените цели и ус-
тановените нужди от развитие за ограничен брой инвестиционни приорите-
ти. Например Сметната палата установи, че:

- нуждите от развитие и инвестиции не са били подкрепени с доказател-
ства за положението или определените цели не отговарят на дадена 
установена нужда (Румъния56 и Испания57). Това поражда риск, че интер-
венциите няма да отговорят по подходящ начин на най-значимите нужди 
и че публичното финансиране ще бъде разпределено неправилно;

- целите са определени твърде широко, често поради факта, че разглеждат 
няколко аспекта на подобрение или обхващат много региони с различ-
ни условия (Румъния58 и Испания59). Целите не са достатъчно конкретни 
по отношение на това какво точно целят да променят посочените в ОП 
интервенции (вж. каре 7).

87 
За три ОП не е ясно по какъв начин някои представени в ОП действия ще 
допринесат за постигането на техните специфични цели и резултати. В ня-
колко случая тази връзка е неясна или не може да бъде обоснована (Полша60, 
Румъния61 и Испания62). Това показва, че съществува риск публичните разхо-
ди да бъдат неправилно разпределени или да не бъдат напълно ефективни.

55 Европейска комисия, 
„Мониторинг и оценка на 
европейската политика на 
сближаване, ЕФРР, ЕСФ, КФ, 
насоки относно 
предварителната оценка“, 
януари 2014 г. и „Фиш 
с насоки за служители, 
интервенционна логика“, 
версия 2 – 18.9.2014 г.

56 Регионална ОП по ЕФРР за 
Румъния, за ТЦ 1.

57 Регионална ОП по ЕФРР за 
Андалусия, за ТЦ 8.

58 Румънска ОП по ЕСФ 
„Човешки капитал“, 
инвестиционен 
приоритет 8х.

59 Испанска ОП по ЕФРР 
„Интелигентен растеж“ 
и Регионална ОП по ЕФРР 
Андалусия, ТЦ 1.

60 Полска ОП по ЕСФ „Знания, 
образование, растеж“, 
приоритетна ос ІV, социални 
иновации и международно 
сътрудничество.

61 Регионална ОП по ЕФРР, 
инвестиционен 
приоритет 8б.

62 Испанска ОП по ЕСФ 
„Заетост, обучение 
и образование“, 
инвестиционен 
приоритет 8iii, приоритетни 
оси 6А, 6Б, 6В, 6Г.
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Примери за конкретни цели, които са прекалено общи (Румъния и Испания)

Две63 от единадесетте специфични цели, определени от Румъния в нейната ОП „Човешки капитал“, са 
формулирани общо. Например не е ясна целта „Увеличаване на броя на наетите лица, които се възполз-
ват от нови инструменти, методи, практики и др. за управление на човешките ресурси и от подобрени 
условия на труд с цел да адаптират дейностите към динамиката на потенциално конкурентните ико-
номически сектори, определени в съответствие с Националната стратегия за конкурентоспособност 
/ областите на интелигентна специализация, определени в съответствие с Националната стратегия за 
научни изследвания, развитие и иновации“. В противоречие с насоките на Комисията64, няма да бъде 
възможно да се измери конкретна промяна, постигната с помощ от ЕС, т.е., дали интервенциите са 
допринесли за увеличаване на броя на наетите лица, които се възползват от нови инструменти, или за 
увеличаване на броя на наетите лица, които се възползват от нови методи или подобрени условия на 
труд и т.н.

Испания е определила списък със специфични цели, който да бъде използван за всички ОП по ЕФРР 
и ЕСФ в държавата членка. По този начин различните отделни регионални предизвикателства са вклю-
чени в по-общи цели, които отразяват различни измерения на планираното за постигане. Например 
в рамките на ТЦ 1 ОП по ЕФРР „Интелигентен растеж“ определя като специфична цел „Укрепване на 
институциите за НИРД и създаване, консолидиране и подобряване на научните и технологичните инфра-
структури“. В този случай не е ясно какво се цели да бъде постигнато — укрепване на институциите за 
НИРД или създаване или подобряване или консолидиране на научните и технологичните инфраструк-
тури. Въпреки че липсата на яснота и фокус също е част от коментарите на Комисията относно СП65, 
целите не са били променени.

63 Специфични цели 3.8 и 3.9.

64 Страница 5, версия 1 (6.5.2013 г.) на „Фиш с насоки за интервенционна логика“: Конкретните цели (…) отразяват промяната, включително 
насоката на промяната, която държавите членки се стремят да постигнат с помощ от ЕС. Тази промяна следва да бъде колкото се може 
по-конкретна, така че подкрепяната интервенция да може да допринесе за промяната и да може да бъде направена оценка на нейното 
въздействие. Поради това се препоръчва за ЕФРР/КФ да не бъде избирана цел „увеличаване на производителността в региона „х“ (което 
ще зависи от прекалено широк набор от фактори), а по-скоро „увеличаване на производителността на сектор „у“ в региона „х“.

65 Коментар 59 от Ref. Ares (2014) 2366781 от 16.7.2014 г., Коментари относно споразумението за партньорство с Испания: Те [специфичните 
цели] са основата, върху която ще бъдат разработени програмите. В този смисъл следва да се подчертае, че настоящите специфични 
цели не са достатъчно конкретни, за да се види промяната в базовата ситуация и не могат да бъдат подходяща основа за съответните 
показатели за резултатите. Аналогично, често се среща не една-единствена специфична цел, а няколко, което води до много действия за 
тяхното изпълнение. Специфичната цел следва да обхваща само една цел, а броят на действията също трябва да бъде ограничен 
(в противен случай ще бъде трудно да бъде проследено нейното въздействие чрез съответните показатели за резултатите).

Ка
ре

 7
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Структурата на оперативните програми води до 
увеличен брой показатели за изпълнението, които 
трябва да бъдат наблюдавани, и до увеличаване на 
изискванията за докладване

88 
ОП за периода 2014—2020 г. са проектирани като триизмерна матрична 
структура, обединяваща приоритетните оси, определени индивидуално 
от държавите членки, избраните инвестиционни приоритети и видовете 
разглеждани региони (вж. приложение ІІІ). Специфичните цели и показате-
лите за изпълнението за крайните продукти и резултатите са представени за 
комбинацията от тези елементи, т.е. за всеки един инвестиционен приоритет, 
по който ще се работи в рамките на приоритетните оси. Сложността на ОП 
зависи по-специално първо, от броя на приоритетните оси, определени от 
държавите членки, и от броя на инвестиционните приоритети, обхванати 
от тях, и второ, от броя на показателите за отделните програми, избрани от 
държавата членка в допълнение към или вместо общите показатели. Допъл-
нителен фактор е броят на различните видове обхванати региони.

89 
В испанската ОП по ЕСФ, ТЦ 8 се осъществява в рамките на 12 различни прио-
ритетни оси (три основни приоритетни оси, разделени на четири вида реги-
они), всяка от които се подразделя на различни инвестиционни приоритети 
(вариращи от 1 до 4) и допълнително на различен брой специфични цели. 
С цел опростяване на структурата, испанските органи са решили да използ-
ват само четири показателя за крайните продукти и четири за резултатите, 
за да измерят действията по всички приоритетни оси, обхващащи ТЦ 8.

Изискванията за докладване за показателите за крайните продукти 
в областта на сближаването се утрояват

90 
Що се отнася до показателите за крайните продукти, настоящата матрична 
структура на ОП увеличава изискванията за докладване със 196 % за ЕФРР 
и с 93 % за ЕСФ, тъй като определените в ОП показатели могат да се използ-
ват по различни приоритетни оси и инвестиционни приоритети. Освен това 
изискването за докладване на показатели по категория региони66 допълни-
телно увеличава изискванията за докладване с 23 % за ЕФРР и с 36 % за ЕСФ 
(вж. фигура 7). Например в полската национална ОП по ЕСФ от самото начало 
са определени 163 показателя за крайните продукти. След като тези показа-
тели се разпределят по приоритетни оси, инвестиционни приоритети и кате-
гории региони, националните органи ще докладват 422 различни стойности.

66 Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 288/2014 на 
Комисията.
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Източник: ЕСП въз основа на информация от ИТ приложението на Комисията Infoview.
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7 Изисквания за докладване във връзка с показателите за крайни продукти 
(брой пъти, когато трябва да се докладва даден показател)
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категории региони



55Констатации и оценки  

Източник: ЕСП въз основа на информация от ИТ приложението на Комисията Infoview.

Изискванията за докладване за показателите за резултатите по ЕСФ се 
удвояват

91 
Що се отнася до показателите за резултатите, настоящата матрична струк-
тура на ОП увеличава изискванията за докладване за ЕФРР с 27 % и с 57 % за 
ЕСФ, тъй като определените в ОП показатели могат да се използват по раз-
лични приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели. Що 
се отнася до докладването по категория региони, изискванията за докладва-
не са се увеличили с 36 % за ЕСФ (вж. фигура 8). Комбинацията от тези изиск-
вания увеличава двойно обема на данните, които трябва да бъдат докадвани 
относно ЕСФ. Например в случая на полската национална ОП по ЕСФ броят на 
показателите за резултатите се е увеличил от 135 на 366 след разпределяне-
то на показателите по приоритетни оси, инвестиционни приоритети, специ-
фични цели и категории региони.
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8 Изисквания за докладване във връзка с показателите за резултатите  
(брой пъти, когато трябва да се докладва даден показател)
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Разлики между отделните фондове при 
категоризацията на финансовите данни 
и измерването на изпълнението на оперативните 
програми, които е възможно да създадат 
трудности при мониторинга на програмите през 
следващите години

92 
Системата за вписване на финансовите потоци и за оценка на изпълнението 
на програмите следва да бъде съгласувана с ТЦ, произтичащи от стратегията 
„Европа 2020“. Показателите за изпълнението за измерване на крайните про-
дукти и резултатите от дадена интервенция, описани в ОП, следва да отразя-
ват интервенционната логика и да подпомагат наблюдението на постигането 
на специфичните цели по разходно ефективен начин. Освен това следва да 
бъде възможно те да бъдат обобщени в ЕС на равнището на Съюза и да бъдат 
сравнени между различните ОП.

93 
Ето защо Сметната палата провери дали Комисията е създала подходяща 
система за вписване на отпуснатите финансови средства за специфичните 
видове интервенции за ЕФРР и ЕСФ. Сметната палата също така анализира 
подробно методологията, залегнала в основата на понятието „изпълнение“, 
за двата фонда и по какъв начин Комисията и държавите членки са опреде-
лили показателите за изпълнението за крайните продукти и резултатите. 
Накрая Сметната палата изчисли общия брой показатели, които трябва да 
бъдат наблюдавани през периода 2014—2020 г., за да се направи оценка дали 
системата може да функционира по разходно ефективен начин.

Подходът към финансовия мониторинг на инвестициите 
се различава между ЕСИ фондовете

94 
През програмния период 2014—2020 г. за всяка приоритетна ос ОП съдържат 
индикативно разпределение на финансовите средства за шест категории ин-
тервенции: области на интервенция, форма на финансиране, тип на терито-
рията, механизми за териториално изпълнение, ТЦ и вторична тема на ЕСФ. 
Две допълнителни категории (икономическо измерение и измерение „Мес-
тоположение“) трябва да бъдат докладвани на по-късен етап. Тези осем кате-
гории интервенции се основават на номенклатура, приета от Комисията67 за 
категоризация на финансовите данни. Тази номенклатура обхваща 120 раз-
лични области на интервенция и само тези области следва да се използват за 
описание на съдържанието на действията, които ще се финансират68.

67 Регламент (ЕС) № 215/2014.

68 Кодове от 1 до 101 се 
прилагат за ОП по ЕФРР, 
а кодове от 102 до 120 се 
прилагат за ЕСФ.
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95 
Тази система от категории интервенции играе важна роля при наблюдението 
на програмите и при докладването от страна на държавите членки на изпъл-
нението на тяхната програма в годишните доклади за изпълнението, защото 
определя информацията, която незабавно може да бъде предоставена, за да 
се докладва за какво е използвано финансирането.

ЕСФ: областите на интервенция са напълно съгласувани 
с инвестиционните приоритети

96 
В случая на ЕСФ областите на интервенция са напълно съгласувани с инвес-
тиционните приоритети, т.е. всеки инвестиционен приоритет съответства 
пряко на област на интервенция. Например кодът за интервенция 102 е свър-
зан единствено с инвестиционен приоритет 8и.

97 
С този подход финансовата подкрепа се предоставя пропорционално на 
нейния принос. В резултат на това целта, а по-късно и процентът на изпъл-
нение на показателите за крайните продукти (които също се докладват по 
инвестиционни приоритети) могат да бъдат свързани с общите разходи за 
съответните действия. Впоследствие областите на интервенция могат да 
се използват за наблюдение на изискванията за тематична концентрация. 
И накрая, хоризонталните въпроси, свързани с всички инвестиционни прио-
ритети (например изменение на климата или равенство между половете), се 
обхващат посредством допълнително измерение на категориите интервен-
ции: „вторичната тема на ЕСФ“.

ЕФРР: едни и същи области на интервенция могат да се 
използват в рамките на различни тематични цели или 
инвестиционни приоритети

98 
В случая на ЕФРР, обратно на ЕСФ, едни и същи области на интервенция могат 
да се използват в рамките на различни тематични цели или инвестиционни 
приоритети. Финансовите ресурси, отпуснати за конкретна ТЦ, трябва да 
бъдат докладвани съгласно измерението „тематична цел“ на категориите 
интервенции (вж. фигура 9).
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Източник: ЕСП, въз основа на ОП.
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9 Връзка между инвестиционните приоритети и категориите интервенции – 
пример с хърватската национална ОП по ЕФРР по отношение на ТЦ 1

Области на интервенция, свързани с тематичната цел

002  Научноизследователски и иновационни процеси в големи предприятия
056  Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в МСП, пряко свързани с научноизследователски и 

иновационни дейности
057  Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в големи дружества, пряко свързани с 

научноизследователски и иновационни дейности
058  Инфраструктура за научни изследвания и иновации (публична)
059  Инфраструктура за научни изследвания и иновации (частна, включително научни паркове)
060  Научноизследователски и иновационни дейности в публични научноизследователски центрове и центрове на 

компетентност, включително изграждане на мрежи
061  Научноизследователски и иновационни дейности в частни научноизследователски центрове, включително 

изграждане на мрежи
063  Подкрепа за клъстери и бизнес мрежи, основно в полза на МСП
065  Инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност, процеси, трансфер на технологии и 

сътрудничество в предприятия с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта... 
070  Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия
121  Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол

Специфична цел 1б2 — 
 Увеличаване на 

научноизследователските и 
развойни дейности на бизнес 

сектора чрез създаване на 
благоприятна среда за иновации

Специфична цел 1б1 — 
Разработване на повече нови 
продукти и услуги в резултат 

на НИРД

Специфична цел 1а1 — 
Повишаване на капацитета за НИРД на 

сектора на НИРД за извършване на научни 
изследвания с високо качество и 

задоволяване на нуждите на икономиката

Инвестиционен приоритет 1б — 
Насърчаване на инвестициите на предприятията в НИРД, 

разработване на връзки и взаимодействие между 
предприятията, центровете за научноизследователска и 

развойна дейност и сектора на висшите учебни заведения..

Инвестиционен приоритет 1а — 
Укрепване на инфраструктурата, необходима за 
научноизследователска и иновационна дейност, 

подобряване на капацитета за реализиране на достижения 
в областта на научноизследователската и иновационната 

дейност и насърчаване на центрове на компетентност

Приоритетна ос 1 — 
Укрепване на икономиката чрез прилагане на научни изследвания и иновации

Структура на ОП за тематична цел 1
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99 
Този подход дава възможност да се категоризират хоризонтално инвести-
ционните приоритети по техните общи хоризонтални въпроси, но прави 
невъзможно проследяването на финансовите потоци за отделните инвес-
тиционни приоритети. Вследствие на това отпуснатите финансови средства 
и разходите се наблюдават само чрез ТЦ на равнището на всяка приоритетна 
ос. Финансовите данни не могат да бъдат обобщени лесно на същото равни-
ще като информацията за изпълнението, а постигнатият финансов напредък 
в изпълнението на инвестиционните приоритети не може да бъде измерен 
ефективно. Липсата на подходящи финансови данни възпрепятства всяка 
оценка на ефективността и ефикасността на разходите на интервенциите 
и евентуалното сравнение на изпълнението между ОП и между държавите 
членки за всяко изразходвано евро.

Отпуснатите финансови средства за всяка област на 
интервенция трябва да бъдат кодирани спрямо различните 
категории региони

100 
Държавите членки са задължени също така да разпределят отпуснатите 
финансови ресурси за различните области на интервенция по категория 
региони (например по-слабо развити региони, региони в преход и по-силно 
развити региони). Сметната палата установи, че подходите на държавите 
членки в това отношение се различават (вж. каре 8).

Разпределяне на финансовите ресурси по категории региони – примери 
с Полша, Румъния и Испания

В Полша, съгласно СП, са използвани два коефициента на разпределение за разпределяне на средствата 
между регионите: пропорционално разпределение с фиксиран коефициент на разпределение за двата 
вида региони и стандартно разпределение, с разпределяне на средствата пропорционално на броя 
региони, с които е свързана инвестицията.

В Румъния е използвано пропорционално разпределение в зависимост от естеството на действията, 
а именно въз основа на броя на регионите, населението или броя МСП.

В Испания разпределянето на средствата от ЕФРР между регионите се съгласува предварително между 
регионалните и централните органи на управление, а по време на изпълнението разходите се разпреде-
лят към регионите в съответствие с местоположението на проекта.

Ка
ре
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101 
Държавите членки следват различни подходи разпределянето на финансо-
вите ресурси и информацията относно изпълнението по категория регио-
ни. Тези различни национални подходи към разпределянето на средствата 
оказват пряко въздействие върху броя на използваните показатели, техните 
целеви стойности и етапни цели, ключовите етапи на изпълнението и фи-
нансовите показатели, т.е. стойностите на показателите за крайните проду-
кти и резултатите по видове региони се определят посредством различни 
коефициенти на разпределение. По-важното е, че липсата на общ подход се 
отразява неблагоприятно върху съпоставимостта и точността на предоста-
вената информация от държавите членки с повече от една категории реги-
они. По-специално това може да окаже въздействие върху изпълнението на 
изискванията за тематична концентрация.

Съществуват разлики между фондовете в използването 
на общи показатели за крайните продукти 
и възможността държавите членки да определят 
допълнителни показатели за крайните продукти за 
отделните програми

Общи показатели за крайните продукти за ЕФРР и ЕСФ, но 
само за ЕСФ се изисква да се докладва ежегодно за всички тях

102 
Съществуват общи показатели за крайните продукти за ЕФРР и ЕСФ: 40 пока-
зателя, групирани в осем категории за ЕФРР, и 23 показателя, свързани с лица 
и субекти, за ЕСФ (вж. таблица 4).

Та
бл

иц
а 

4 Показатели за крайните продукти – разлики между 
ЕФРР и ЕСФ

EФРР ЕСФ

Общи показатели за крайните 
продукти

Да,  
40 общи показателя за крайните продукти,  

групирани в 8 категории

Да,  
23 общи показателя за крайните продукти,  

свързани с лица и организации

Задължение за използване на общи 
показатели за крайните продукти

Да  
(когато е целесъобразно)

Да  
(в годишните доклади за изпълнението)

Измервани действия Само завършени действия Частично или изцяло изпълнени действия

Разпределение по категории региони
Да  

(базови и целеви стойности, разпределени по 
категории региони)

Да  
(базови и целеви стойности, разпределени по 

категории региони и по пол по избор)

Източник: ЕСП, въз основа на регламента и документите с насоки.
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103 
За ОП по ЕСФ от държавите членки се изисква да събират и докладват на Коми-
сията данни за всички общи показатели за крайните продукти, дори ако в ОП 
не е определена целева стойност за тези показатели. В случая на ЕФРР използ-
ването на общи показатели за крайните продукти е задължително, когато те са 
от значение за интервенциите, които ще бъдат подпомагани. Сметната палата 
отбелязва, че Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ е насърчи-
ла държавите членки да използват тези общи показатели, за да може постигна-
тият напредък по изпълнението на програмите да бъде оценен и на равнището 
на ЕС, като се обобщят националните показатели. Анализът на Сметната палата 
обаче показа, че тези общи показатели за крайните продукти не са използвани 
последователно от държавите членки в проверените ОП по ЕФРР.

104 
Съгласно насоките на Комисията за ТЦ 1, инвестициите по ЕФРР следва да 
бъдат насочени към технологичното развитие и приложната НИРД и да 
бъдат свързани с потребностите на бизнеса. Общите показатели за крайните 
продукти за измерване на мотивацията на бизнеса за извършване на научни 
изследвания обаче са използвани само в ограничена степен. Използваните 
показатели за измерване на ангажимента на дадено дружество да разработи 
продукт, който е „новост за фирмата“ или „новост на пазара“ (CO28 и CO29) са 
използвани само за 57 % от ОП с отпуснати средства за ТЦ 1. По отношение 
на между 40 % и 90 % от ОП са използвани други показатели (вж. фигура 10). 
Това предполага, че тези показатели за крайните продукти не могат да бъдат 
обобщени по значим начин на равнището на ЕС.

Ф
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10 Общи показатели за крайните продукти от категорията „научни изследвания 
и иновации“, използвани в ОП с отпуснати средства за ТЦ 1
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Източник: ЕСП, въз основа на данни от ИТ приложението на Комисията Infoview.
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105 
Използвани са средно четири от шестте общи показатели, определени за 
категорията „научни изследвания и иновации“, като 165 от 168 ОП с отпус-
нати средства за ТЦ 1 са използвали тези общи показатели за измерване на 
интервенциите за НИРД. В извадката на Сметната палата беше установено, че 
в една от деветте ОП с отпуснати средства за ТЦ 1 не е използван показате-
лят CO29 — въпреки факта, че очевидно е бил важен показател за измерване 
на крайните продукти (вж. каре 9).

Пример за важен общ показател за крайните продукти, който не е използван 
(Испания)

ОП по ЕФРР за региона на Андалусия в Испания включва дейности, свързани с иновации в предприяти-
ята. Според регионалните органи, показателят „Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за 
фирмата продукти“ (CO29) би бил подходящ, но в хода на преговорите те са решили със съгласието на 
Комисията да не го използват, тъй като това въздействие вече е било обхванато от показателя „Брой на 
предприятията, получаващи подкрепа“ (CO01). И двата показателя обаче са важни, тъй като предоставят 
различна информация за крайните продукти, които трябва да бъдат постигнати.

Ка
ре

 9

Специфични за програмата показатели за крайните продукти, 
договорени между Комисията и държавите членки за всеки отделен 
случай

106 
Освен общите показатели за крайните продукти държавите членки могат да 
използват и специфични за програмата показатели за крайните продукти. 
Тези показатели трябва да бъдат договорени между Комисията и държавите 
членки за всеки отделен случай.

107 
28-те държави членки на ЕС са създали като цяло за ЕФРР общо 2 240 различ-
ни специфични за всяка програма показателя за крайните продукти в допъл-
нение към 40-те общи показателя за крайните продукти. Средно във всяка 
ОП по ЕФРР са използвани 13,2 различни специфични за всяка програма по-
казателя за крайните продукти и 14,8 общи показателя за крайните продукти 
(вж. фигура 11 и фигура 12).
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Ф
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11 Общ брой показатели за крайните продукти, използвани в ОП по ЕФРР и ЕСФ 

на всички държави членки (не включва интервенциите по линия на КФ и ИМЗ, 
както и показателите за техническа помощ)

Източник: ЕСП, въз основа на данни от ИТ приложението на Комисията Infoview.

ТЦ 2ТЦ 1 ТЦ 3 ТЦ 4 ТЦ 5 ТЦ 6 ТЦ 7 ТЦ 8 ТЦ 9 ТЦ 10 ТЦ 11 ТЦ 8 ТЦ 9 ТЦ 10 ТЦ 11

общи показателиспецифични за всяка програма показатели 
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1 7692 240
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Източник: ЕСП с данни от ИТ приложението на Комисията Infoview.
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12 Среден брой показатели за крайните продукти, използвани за ОП във всички 
държави членки (не включва интервенциите по линия на КФ и ИМЗ, както 
и показателите за техническа помощ)

Всички ТЦ 
по ЕФРР

Всички ТЦ 
по ЕСФ

6,2

14,8

13,513,2

общи показателиспецифични за всяка програма показатели 

ТЦ 11ТЦ 10ТЦ 9ТЦ 8ТЦ 11ТЦ 10ТЦ 9ТЦ 8ТЦ 7ТЦ 6ТЦ 5ТЦ 4ТЦ 3ТЦ 1 ТЦ 2

EФРР ЕСФ

1,5

3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1

3,0

1,3

4,4
6,2

2,1

6,0

7,27,3

4,7
5,7

2,3
3,53,1

1,9
2,5

3,5
2,2

4,3
3,12,92,7
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108 
Що се отнася до ЕСФ, в регламента се определят 23 общи показателя за 
крайните продукти, свързани с лица и субекти. Те следва да бъдат използва-
ни в ОП, когато е целесъобразно, и трябва да се докладват веднъж годишно 
в годишния доклад за изпълнението на ОП (вж. таблица 4).

109 
Анализът на Сметната палата показа, че общо 28-те държави членки на ЕС, 
са разработили 1 769 специфични за всяка програма показателя за край-
ните продукти за всички ОП. Средно във всяка ОП по ЕСФ са използвани 
13,5 различни специфични за програмата показателя за крайните продукти 
и 6,2 общи показателя за крайните продукти.

Показателите за резултатите по ЕСФ и ЕФРР измерват 
различни неща и тяхното измерване по различен начин 
прави невъзможно значимото обобщаване на данни на 
равнището на Съюза

Показателите за изпълнението на резултатите за ЕФРР и ЕСФ 
се определят по различен начин

110 
Анализът на Сметната палата също така показва, че някои показатели, 
определени като показатели за крайните продукти за ЕФРР, могат да се 
разглеждат като показатели за резултатите за ЕСФ. Например общият пока-
зател за крайни продукти по ЕФРР, определен за производствените инвес-
тиции — „Повишаване на заетостта в подпомаганите предприятия“, може да 
се разглежда като пряк резултат от действието. Тези резултати обаче не се 
измерват систематично с общи показатели за крайните продукти за всички 
ТЦ, подпомагани с интервенции от ЕФРР. Това се дължи на факта, че в РОР 
и регламентите за отделните фондове не е предоставено съгласувано опре-
деление за „резултат“.

111 
В своя годишен доклад за 2015 г.69 Сметната палата вече обърна внимание 
на липсата на яснота от страна на Комисията по отношение на определяне-
то на показателите за изпълнението. В своя отговор Комисията е посочила, 
че термините „краен продукт“ и „резултати“ са определени в „Насоките за 
по-добро регулиране“70 от май 2015 г. Сметната палата анализира тези насоки 
и установи, че определението за „резултати“ обхваща преките последици от 
интервенциите в съответствие с прилагания подход от ЕСФ. Това обаче не 
е довело до никакви промени. Сметната палата също така отбелязва, че тези 
основни понятия не са определени във Финансовия регламент.

69 Годишен доклад на Сметната 
палата относно 
изпълнението на бюджета за 
финансовата 2015 година, 
точка 3.59.

70 Работен документ на 
службите на Комисията, 
„Насоки за по-добро 
регулиране“, SWD (2015) 111 
окончателен, 19.5.2015 г.
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112 
Специфичните за всяка програма показатели за изпълнението на резулта-
тите не могат да бъдат обобщени за ЕФРР или ЕСФ на равнището на ЕС71. Съ-
ществуват общи показатели за резултатите само за ЕСФ, но не и за ЕФРР (вж. 
таблица 5). Ето защо за ЕФРР не е възможно тези данни да бъдат обобщени 
на равнището на ЕС, тъй като държавите членки могат да използват различ-
ни показатели (или сходни показатели с малки разлики в определението) за 
измерване на един и същи вид специфична цел.

71 Например анализът на 
Сметната палата за ТЦ 8 
показа, че едва 11 % от 
специфичните за всяка 
програма показатели за 
резултати са използвани 
в повече от една ОП по ЕСФ.

Та
бл

иц
а 

5 Резултати от интервенциите – разлики между ЕФРР и ЕСФ

Принос за постигането 
на резултатите

Разпределение по категории 
региони

Целеви стойности 

Базови стойности

Общи показатели 
за резултатите

Задължение за използване на 
общи показатели за резултатите

Преките резултати могат да бъдат 
измерени чрез показателите за резултати. 
Въздействието трябва да бъде измерено 

чрез последващи оценки
Измерва се чрез последващи оценки

Да 
(базови и целеви стойности, разпределени по 

категории региони и по пол по избор)
Не

Общите показатели трябва да бъдат количествено 
измерими

Обща стойност, отразяваща последиците от 
интервенциите (данни за резултатите от минали 

периоди, когато е възможно, и чрез 
представителна извадка за общите показатели за 

дългосрочни резултати)

Количествени или качествени
Свързани са с всички потенциални 

бенефициенти и са повлияни от програмата 
и други фактори

Задължителни за всеки показател за резултатите
Стойност на показателя за резултатите в началото 

на програмния период за държавата/региона в 
съответствие с последните налични данни 

(статистически или административни данни) или 
от проучванията

Нула в изключителни случаи, когато не е 
възможно да се изчислят

Стойност от съществуващите или предишни 
подобни интервенции, въз основа на 

последните налични данни

Да
(в годишните доклади за изпълнението)Не

Да,
общи показатели за преки резултати и общи 

показатели за дългосрочни резултати (само във 
връзка с физически лица, а не предприятия)

Не
(договарят се индивидуално с 

държавите членки)

ESFEФРР

Източник: ЕСП, въз основа на регламента и документите с насоки.
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113 
Например анализът на Сметната палата за ТЦ 1 показа, че едва 12 % от по-
казателите за резултатите по ЕФРР са използвани в повече от една ОП, т.е. 
за повечето специфични цели по ЕФРР са разработени отделни показатели 
за резултатите. 28-те държави членки на ЕС, са разработили общо 2 955 спе-
цифични за всяка програма показателя за резултатите за ЕФРР72, а средно 
във всяка програма са използвани 17,4 различни специфични показателя за 
резултатите (вж. фигура 13 и фигура 14).

Ф
иг

ур
а 

13 Общ брой показатели за резултати, използвани в ОП по ЕФРР и ЕСФ на всички 
държави членки (не включва интервенциите по линия на КФ и ИМЗ, както 
и показателите за техническа помощ)

72 Тези данни се отнасят за 
всички показатели, 
създадени от 28-те държави 
членки на ЕС, (предоставени 
в ИТ приложението на 
Комисията Infoview) за 
всички ТЦ, използвани 
в рамките на ЕФРР (с изклю-
чение на КФ).

ЕСФ 
(Всички ТЦ)

ЕФРР
(Всички ТЦ)

21

1 976
2 955

Общи показателиСпецифични за всяка програма показатели 

ТЦ 11ТЦ 10ТЦ 9ТЦ 8ТЦ 11ТЦ 10ТЦ 9ТЦ 8ТЦ 7ТЦ 6ТЦ 5ТЦ 4ТЦ 3ТЦ 1 ТЦ 2

EФРР ЕСФ

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Източник: ЕСП, въз основа на данни от ИТ приложението на Комисията Infoview.
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114 
В регламента за ЕСФ се определят пет общи показателя за преки резултати 
и четири показателя за дългосрочни резултати73, които да бъдат използвани 
за интервенциите от ЕСФ за измерване на приноса на фонда за промени, 
засягащи физическите лица. Няма показатели за общи резултати, измерващи 
въздействието върху субекти. В регламента също така се определят девет 
общи показателя за преки резултати и три показателя за дългосрочни резул-
тати за ИМЗ74. Те са договорени и съгласувани индивидуално между Комисия-
та и държавите членки.

115 
Не всички определени общи показатели обаче са задължителни за използва-
не в ОП и държавите членки имат възможност да използват специфични за 
програмата показатели за резултати в допълнение към общите показатели. 
За периода 2014—2020 г. 28-те държави членки на ЕС, използват всичките 
девет общи показателя за резултатите по ЕСФ и са разработили още 1 976 
специфични за програмата показателя за резултати75. Средно във всяка ОП 
по ЕФРР са използвани 3,1 общи показателя за резултати и 14,4 специфични 
за всяка програма показателя за резултати (вж. фигура 13 и фигура 14).

Ф
иг

ур
а 

14 Среден брой показатели за резултати, използвани за ОП във всички  
държави членки (не включва интервенциите по линия на КФ и ИМЗ,  
както и показателите за техническа помощ)

Общи показателиСпецифични за всяка програма показатели 

ТЦ 11ТЦ 10ТЦ 9ТЦ 8ТЦ 11ТЦ 10ТЦ 9ТЦ 8ТЦ 7ТЦ 6ТЦ 5ТЦ 4ТЦ 3ТЦ 1 ТЦ 2

EФРР ЕСФ

ЕСФ
(Всички ТЦ)

ЕФРР 
(Всички ТЦ)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Източник: ЕСП, въз основа на данни от ИТ приложението на Комисията Infoview.

73 Регламент (ЕС) № 1304/2013, 
приложение I.

74 Регламент (ЕС) № 1304/2013, 
приложение II.

75 Тези данни се отнасят за 
всички показатели, 
създадени от 28-те държави 
членки на ЕС, (предоставени 
в ИТ приложението на 
Комисията Infoview) за 
всички ТЦ, използвани 
в рамките на ЕСФ 
(с изключение на ИМЗ).
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Показателите за резултати по ЕФРР не са конкретно свързани 
с интервенциите, финансирани от програмата

116 
Наблюдават се съществени разлики между ЕФРР и ЕСФ по отношение на оп-
ределението за „резултат“. За ЕФРР резултат е „специфичното измерение за 
благосъстояние и напредък на хората, което мотивира действията на поли-
тиката, т.е. какво се цели да се промени с приноса на планираните интервен-
ции“76. Върху резултатите оказва влияние не само финансирането по ЕФРР, но 
и външни фактори (вж. каре 10).

76 Генерална дирекция 
„Регионална и селищна 
политика“, „Насоки относно 
мониторинга и оценката“ на 
ЕФРР и КФ за програмния 
период 2014—2020 г., март 
2014 г., стр. 4.

Пример за показател за резултати по ЕФРР (Испания)

За испанската ОП по ЕФРР „Интелигентен растеж“ един от избраните показатели за резултати е „процент 
предприятия, осъществяващи технологични иновации спрямо общия брой активни предприятия“. Базовата 
стойност е изчислена от националната статистическа служба въз основа на национално проучване. Проуч-
ването има за цел да предостави информация за структурата на иновационните процеси на всички видове 
предприятия в Испания, а не само за финансираните от ЕФРР (които съставляват около 7 % от общия брой 
съответни предприятия). Следователно този резултат не може да бъде отдаден напълно на самата ОП.

Ка
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117 
С други думи, в случая с ОП по ЕФРР не е възможно да се отдели въздействи-
ето, което се счита, че се дължи на интервенциите по ЕФРР, и не е известно 
кои фактори може да окажат влияние върху постигането на резултатите. 
Предимството на този подход е, че може да проследява основните плани-
рани промени. За да оценят промяната или въздействието, които могат да 
бъдат отдадени на конкретна интервенция по ЕФРР обаче, държавите членки 
ще трябва да използват допълнителни подходи.
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Показателите за резултатите по ЕФРР са насочени към 
специфично измерение на планираната промяна

118 
Освен това в повечето случаи показателите за резултатите по ЕФРР предос-
тавят информация само за специфично измерение на планираната промяна, 
зависещо от действието, което се изпълнява. Това води до използване на 
различни показатели за резултати за един и същ инвестиционен приоритет. 
Например осем от 14-те проверени ОП са отпуснали средства за създаване 
на научноизследователска инфраструктура и закупуване на изследователско 
оборудване (инвестиционен приоритет 1а), но почти всички ОП са опреде-
лили собствени показатели за резултати за измерване на напредъка в тази 
област, понякога дори ОП в една и съща държава членка (вж. каре 11).

Примери за показатели за резултати по ЕФРР за инвестиционен приоритет 
1а, определени от държавите членки (Хърватия, Ирландия, Полша, Румъния 
и Испания)

Очаква се подпомаганите инвестиции по полската ОП „Интелигентен растеж“ да допринесат за увели-
чаване на разходите на предприятията за научни изследвания, извършвани от научноизследователски 
организации. Това се основава на предположението, че качеството на научните изследвания ще се по-
добри, че стойността за предприятията ще се увеличи и вследствие на това предприятията ще купуват 
научноизследователски и развойни услуги от тези научноизследователски организации.

В рамките на румънската ОП „Конкурентоспособност“ инвестициите следва да допринесат за подобря-
ване на научноизследователския капацитет и за развиване на конкурентоспособността на предприятия-
та. Това ще бъде измерено от гледна точка на привлечения принос по линия на „Хоризонт 2020“ и по-го-
лемия брой научни публикации. Испанската ОП „Андалусия“ има за цел да повиши броя на подадените 
патентни заявления. В хърватската ОП „Конкурентоспособност и сближаване“ показател за резултатите 
е броят публикации в научни списания, а в ирландската ОП това е броят на партньорите от промишле-
ността. Нито един от показателите не е определен по напълно еднакъв начин.

Според ОИСР някои от тези показатели, по-специално разходите за НИРД, патентна статистика и научни 
публикации, са подходящи за измерване на иновациите77. ЕФРР насърчава полезните взаимодействия 
с фондовете за научноизследователски и развойни дейности, по-специално „Хоризонт 2020“. Ето защо 
участието в „Хоризонт 2020“ също може да се разглежда като показател за подобрен научноизследо-
вателски капацитет. Тези показатели обаче могат да предоставят ограничена информация за начина, 
по който научните изследвания ще се използват в полза на икономическото развитие на съответните 
региони/държави.

77 ОИСР и Евростат, „Наръчник от Осло — Насоки за събиране и тълкуване на иновационни данни“, трето издание, 2005 г.
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Показателите за резултатите по ЕФРР са пряко свързани 
с интервенциите по ЕСФ

119 
За ЕСФ понятието „резултат“ е свързано със специфични интервенции по 
ЕСФ. То регистрира промяната в конкретна ситуация, в повечето случаи 
свързана с подпомаганите субекти или участници. За Генерална дирекция 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ „е препоръчително да 
се определят показатели, които са възможно най-близки до извършваните 
дейности по съответния инвестиционен приоритет“. Освен това в рамките на 
ЕСФ „въздействието“ е свързано с постигането на определените цели по да-
дена приоритетна ос, т.е. полза за по-широки групи в обществото, а не само 
за участниците или субектите, които са преки получатели на помощта.

120 
С други думи, акцентът се поставя върху прякото въздействие от интервен-
циите по ЕСФ, като максимално се ограничава въздействието, което може да 
са оказали външни фактори при докладвания показател. Резултатите могат 
да бъдат преки (състоянието непосредствено след края на дейността) или 
дългосрочни (състоянието в определен момент след края на дейността) 
(вж. каре 12).

Пример за показател за резултат по ЕСФ, използван в ОП „Човешки капитал“ 
в Румъния

Заетостта в предприятия с неселскостопански характер в градските райони в Румъния ще бъде насърча-
вана чрез подпомагане на създаването на стартиращи предприятия или подпомагане на съществуващи 
МСП при създаването на нови работни места, както и чрез предоставяне на индивидуални консултации/
насоки и обучение по предприемачество.

Специфичната цел се измерва посредством три показателя за резултати, единият от които е „брой 
създадени и съществуващи работни места 6 месеца след приключване на интервенциите за подпомага-
не на безработни и неактивни лица“. Длъжностите, които се броят, се отнасят за участници в действия 
по ЕСФ.
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Ще бъдат необходими оценки, за да се измери въздействието 
на интервенциите за ЕФРР и ЕСФ

121 
Въздействието на интервенциите по ЕФРР и ЕСФ ще трябва да се определи 
чрез оценки по време на изпълнението на ОП и след нейното приключва-
не (последваща оценка)78. Тя ще бъде по-строга за интервенциите по ЕФРР, 
където компетентните органи ще трябва да събират допълнителни данни за 
резултатите, пряко свързани с проектите. За да се определи дали резултатът, 
например по-голям брой научни публикации, е свързан с интервенциите по 
ЕФРР или с други външни фактори, ще трябва да се извърши съпоставка със 
субекти, които не са получили никаква подкрепа, посредством оценка, за 
която ще трябва да се събере допълнителна информация.

122 
Ето защо в Полша управляващите органи са въвели на доброволен принцип 
показатели за преките резултати, за да регистрират непосредствените ползи, 
постигнати с интервенциите по ЕФРР, и да гарантират наличието на данни 
за оценките на ефективността, ефикасността и въздействието на интервен-
циите по ЕФРР. Тези показатели за преките резултати не са включени в ОП 
и не подлежат на редовно докладване чрез годишния доклад за изпълнение. 
Следователно данните за преките резултати няма да бъдат лесно достъпни 
за Комисията и за по-широката аудитория (чрез откритата платформата за 
данни за ЕСИ фондовете).

123 
За ЕСФ информацията за непосредствените резултати ще бъде пряко свърза-
на с интервенциите, като по този начин ще се предостави по-убедителна база 
данни за оценяване на въздействието от интервенциите по ЕСФ и ще бъдат 
необходими по-малко допълнителни данни, отколкото за интервенциите по 
ЕФРР.

Базовите и целевите стойности се изчисляват по различен 
начин в ЕФРР и в ЕСФ, въз основа на съответните определения 
за „резултат“

124 
Базовите и целевите стойности, определени за показателите за резултатите 
по ЕФРР, се основават главно на статистика, водена от националните статис-
тически служби във връзка с всички потенциални бенефициенти на интер-
венциите по ЕФРР, която обхваща всички външни фактори и регистрира 
въздействието върху цялата държава/регион. Тези показатели за резултати 
не определят целеви стойности за изпълнение за интервенциите по ЕФРР 
и поради това не могат да се разглеждат като преки резултати на ОП. Отго-
ворността за постигането на тези резултати е главно на държавите членки 
и в по-малка степен на управляващите органи на ОП.

78 Членове 56 и 57 от Регламент 
(ЕС) № 1303/2013.
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125 
За ЕСФ базовите и целевите стойности се изчисляват предимно въз основа 
на данни за минали периоди или предишен опит, пряко свързани с интервен-
циите по ЕСФ, т.е. показателите за резултатите са функция на показателите 
за крайните продукти. Например за общия показател „участници, които при 
напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно 
заети лица“, базовата стойност съответства на коефициента на изпълнение 
(процент лица, които са получили работа след участие в обучение по ЕСФ), 
постигнат в подобни програми.

126 
Показателите за резултатите по ЕСФ показват приноса на ОП към специфич-
ните цели и могат да се използват за определяне на приноса на интервен-
циите по ЕСФ за стратегическите показатели за резултатите, определени 
в СП. Отговорността за постигането на резултатите очевидно е възложена на 
управляващите органи. Тъй като резултатите се определят като населението, 
което се ползва от подкрепата от ЕСФ, от управляващите органи се очаква да 
имат по-голямо влияние върху постигането на резултатите.

127 
За ЕСФ данните трябва да бъдат записвани79 всяка година за всички участни-
ци (с много малко изключения) и субекти, а участниците трябва да бъдат про-
следявани след завършването на съответното действие, за да се изчислят 
общите показатели за резултатите (които също ще трябва да бъдат докладва-
ни в годишния доклад за изпълнение). Освен това, когато е целесъобразно, 
стойностите на показателите трябва да се докладват по пол.

128 
Данните за заетостта на участниците обаче не могат да се използват меха-
нично, тъй като могат да бъдат повлияни от фактори, върху които органите, 
отговарящи за изпълнението на програмата, имат ограничен контрол. Спо-
ред съответните насоки на Комисията резултатите отразяват положението на 
участниците при напускане на съфинансирания проект80. Това означава, че 
дори ако даден участник е напуснал някоя съфинансирана програма за обу-
чение без да я завърши, неговата последваща заетост ще се счита за резул-
тат, въпреки че тази заетост не може да бъде отдадена главно на участието 
му в обучението, а по-скоро на социално-икономическата ситуация в държа-
вата/региона или на други фактори.

129 
Във фигура 15 се обобщават силните и слабите страни на различните подхо-
ди към показателите за изпълнението, предприети за двата фонда.

79 С изключение на 
показателите „бездомни или 
засегнати от изключване от 
жилищно настаняване“, 
и „участници от селски 
райони“.

80 Мониторинг и оценка на 
европейската кохезионна 
политика — Европейски 
социален фонд, насоки, юни 
2015 г.
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Силни и слаби страни на подходите към измерването на резултатите по 
ЕФРР и ЕСФ

Ф
иг

ур
а 

15

1 Вж. точка 112.

Източник: ЕСП.

• Показателите за резултатите не дават възможност за 
измерване на прякото въздействие на 
интервенциите 

• Постигнатите резултати от отделните проекти не се 
събират. Оценките ще изискват да бъде събрана 
допълнителна информация за преките резултати от 
проектите

• Данните за преките резултати от проектите не 
подлежат на редовно докладване пред Комисията и 
следователно не са предмет на редовен контрол

• Няма общи показатели за резултати и следователно 
няма възможност за обобщаване на резултатите на 
равнището на ЕС1

• Общите показатели за крайните продукти са 
задължителни само когато е целесъобразно

• Голям брой специфични показатели
• Категориите интервенции не са съгласувани с 

инвестиционните приоритети

• Показателите за резултатите измерват прякото 
въздействие на интервенциите, свързани с лица

• Предоставя се информация за непосредствените 
резултати, пряко свързани с интервенциите. 
Оценките ще разполагат с добра основа за 
оценяване на въздействието.

• Данните за непосредствените резултати от 
проектите се докладват редовно на Комисията и 
се предоставят своевременно. Те подлежат на 
контрол.

• Съществуват общи показатели за крайните 
продукти и за резултатите, свързани с лица, които 
дават възможност за обобщаване на данните на 
равнището на ЕС.

• Категориите интервенции са съгласувани с 
инвестиционните приоритети

• По-голяма отчетност за постигането на 
резултатите (за интервенциите, които се очаква 
да подобрят положението на подпомаганите 
лица/субекти)

• Показателите за резултатите представят преглед на 
основните очаквани последици за 
региона/държавата

• Съществуват общи показатели за крайните 
продукти, които дават възможност за обобщаване 
на данните на равнището на ЕС

• Показателите за резултатите не дават обща 
представа за търсената стратегическа 
промяна 

• Оценките ще изискват събирането на 
допълнителна информация

• Държавите членки задължително трябва да 
събират подробни данни

• Голям брой специфични показатели

СТРАНИ

СИЛНИ СТРАНИ

ЕСФ EФРР
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Разликите в методологията и големият брой показатели 
по отделните програми ще доведат до значителна 
административна тежест, но остава да се види как ще 
бъдат използвани тези данни

Различни изисквания за докладване за ЕФРР и ЕСФ

130 
Според Сметната палата фактът, че с регламентите за отделните фондове 
се въвеждат различни изисквания за събиране и докладване на данни за 
изпълнението на показателите за крайните продукти и резултатите, е осно-
вен недостатък на въведената система за периода 2014—2020 г. Понятието 
„изпълнение“ се различава между двата фонда и в резултат на това държави-
те членки са задължени да разработят системи за контрол на изпълнението 
за отделните фондове дори в случая на ОП, финансирани по няколко фонда.

131 
Освен това е налице въпросът за общия брой различни показатели за из-
пълнението: съществуват хиляди показатели за изпълнението за крайните 
продукти и за резултатите както общи, така и специфични за всяка програма. 
Управляващите органи ще трябва да събират и докладват данни за всички 
тези показатели. Освен това, в допълнение към своята работа във връзка 
с редовността на разходите, одитните органи ще трябва да проверяват на-
деждността на системите за събиране и съхраняване на данни.

132 
Сметната палата счита, че съществува значителен риск този подход на изчер-
пателно събиране на информация във връзка с изпълнението да доведе до 
значителна административна тежест за управляващите органи, без съот-
ветната полза. Освен това все още не е ясно как държавите членки и/или 
Комисията възнамеряват да използват и проверяват информацията, за която 
трябва да се събират данни.
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Събраните данни за крайните продукти и резултатите могат 
да се използват за укрепване на бюджетирането въз основа на 
резултатите през следващия програмен период

133 
Сметната палата обаче отбелязва, че Комисията разполага с широк набор 
от данни за изпълнението на крайните продукти и резултатите. Те ще бъдат 
предоставени и на заинтересованите страни в реално време посредством 
откритата платформа за данни в областта на сближаването. Следователно 
те могат да бъдат проверявани от компетентните органи и от Комисията, но 
също така и от външни заинтересовани страни.

134 
Комисията може да вземе предвид актуалните данни за изпълнението, за да 
извърши повторна оценка на валидността на разходите за единица продукт, 
използвани при определянето на целите, и/или за да потвърди ефективност-
та и ефикасността на разходите. В един от предишните доклади на Сметната 
палата например тя установи значителни разлики в разходите за единица 
продукт за изграждане на магистрали между различните държави членки. 
Сметната палата препоръчва на Комисията да анализира причините за тези 
разлики и да следи за прилагането на най-добри практики81.

135 
Сметната палата счита, че това дори би могло да положи основите за използ-
ването на тази информация за по-силно обвързване с изпълнението при 
разпределянето на средства за интервенциите след 2020 г. (вж. каре 13). РОР 
предвижда Съвместни планове за действие, които да направят разпределя-
нето на финансовите средства изключително зависимо от степента на пости-
гане на крайните продукти или резултати82. Тази възможност обаче досега не 
е била използвана от нито една от ОП в 28-те държави членки. Това показва, 
че държавите членки не желаят да използват обвързани с изпълнението 
механизми за разпределяне на средствата. Това може също така да се дължи 
на факта, че понастоящем не е налична достатъчно надеждна информация за 
средните разходи за единица продукт.

136 
За програмния период след 2020 г. държавите членки следва да бъдат в със-
тояние по-добре да определят необходимия бюджет, съобразен с техните 
нужди и със СДП, и да реализират заложените в ОП крайни продукти/услуги 
и резултати.

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

82 Член 106 от Регламент 
(ЕС) 1303/2013.
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Бюджетиране въз основа на резултатите

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по принцип подходите към 
бюджетирането въз основа на резултатите се развиват във времето и с всеки нов процес на планиране 
на бюджета се извършват промени. Подходите също се различават между отделните държави, тъй като 
трябва да отговарят на съответния национален политически контекст83.

ОИСР работи с няколко определения за бюджетиране въз основа на резултатите, като отбелязва, че не 
съществува едно съгласувано стандартно определение за бюджетиране въз основа на резултатите и че 
не съществува единен модел за бюджетиране въз основа на резултатите84.

По принцип съществуват два основни подхода:

Бюджетирането въз основа на резултатите има за цел да предостави повече информация за лицата, кои-
то взимат решения, или да промени начина, по който се определят бюджетите85. Вече разпределените 
средства трябва да бъдат обвързани с измерими резултати. Понастоящем обаче информацията за бъде-
щите или миналите резултати се използва заедно с друга информация в процеса на вземане на решения.

От друга страна, бюджет въз основа на резултатите е бюджет, който изрично обвързва всяко увеличение 
на ресурсите с увеличение на крайните продукти или други резултати. Най-общо казано основаният на 
резултатите бюджет представя информация за това какво са извършили организациите или какво очак-
ват да извършат с предоставените им средства. Това предполага, че отпуснатите финансови средства се 
определят въз основа на очакваните крайни продукти и/или резултати.

83 ОИСР, „Поуки от проучването на ОИСР за 2011—2012 г. на бюджетирането въз основа на резултатите“, 11-а годишна среща на Мрежата за 
изпълнението и резултатите на висшите бюджетни служители на ОИСР, Конферентен център на ОИСР в Париж, 26—27 ноември 2015 г.

84 ОИСР, Бюджетиране въз основа на резултатите: Ръководство за потребителя, Обзор на политиките, март 2008 г.

85 Алън Шик, „Метаморфози на бюджетирането въз основа на резултатите, Преглед на ОИСР на управлението на бюджета“, том 2013/2.
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137 
Като цяло Комисията е успяла да договори ефективно СП и ОП в областта на 
сближаването за периода 2014—2020 г. Тя е приключила преговорите с дър-
жавите членки в рамките на нормативно определените срокове, насочила 
е финансирането към стратегията „Европа 2020“ и е осигурила по-солидна 
интервенционна логика в ОП. Въпреки това тя не е успяла да хармонизира 
разпоредбите за финансов мониторинг между фондовете и да гарантира 
съгласувано определение на показателите за изпълнението на крайните 
продукти и резултатите. Това обаче ще бъде необходимо за едно съдържа-
телно обобщение и сравнение на данните за изпълнението между програми-
те и фондовете. Освен това, като се има предвид общият брой показатели за 
изпълнението, които трябва да бъдат наблюдавани, както и непрекъснатата 
нужда от допълнителни данни за определяне на въздействието на фондове-
те на ЕС, съществува риск от значителна административна тежест, свързана 
с този режим за оценка на показателите за периода 2014—2020 г.

Комисията е запазила контрол върху сроковете за договаряне на 
споразуменията за партньорство и на оперативните програми

138 
Европейският парламент и Съветът са приели законодателния пакет за поли-
тиката на сближаване през декември 2013 г., т.е. непосредствено преди нача-
лото на програмния период 2014—2020 г. В сравнение с предходния период 
това представлява забавяне с пет месеца, отчасти поради това, че Комисията 
е направила своето законодателно предложение по-късно, а също и поради 
факта, че е било необходимо повече време за приключване на преговорите. 
До януари 2016 г. Комисията е приела вторичното законодателство, т.е. след 
като повечето ОП вече са били одобрени от нея (вж. точки 33—37).

139 
Като цяло, въпреки трудностите, Комисията е приела СП и ОП в рамките на 
посочения в Регламента за общоприложимите разпоредби срок: последното 
СП е прието през ноември 2014 г., а последната ОП – през декември 2015 г. 
Комисията е възприела проактивен подход и е започнала неофициалните 
преговори още през 2012 г. Това също е допринесло за смекчаване на по-
следиците от късното приемане на регламентите. Тя също така е предоста-
вила редица насоки на държавите членки, въпреки че това е извършено „на 
парче“ и на късен етап от процеса (до септември 2014 г.). Комисията е успяла 
да приключи с насоките си едва след създаването на законодателната рамка 
(през декември 2013 г.) (вж. точки 47—48).
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140 
Държавите членки са представили навреме всички СП (до април 2014 г.) 
и преговорите са приключили средно в рамките на пет месеца. Това е зна-
чително по-бързо от съответния етап на преговорите по НСРР за периода 
2007—2013 г. и е допринесло за частично компенсиране на закъсненията (вж. 
точки 48—49).

141 
Държавите членки са представили по-голямата част от своите проекти на 
ОП (85 %) в рамките на изисквания срок. За 15 % от ОП Комисията не е могла 
да започне официалните преговори в рамките на три месеца от представя-
нето на СП. Приемането на дадена ОП е отнело средно осем месеца (без да 
се отчитат периодите на изчакване, т.е. периодите между изпращането на 
коментарите до държавите членки и представянето на ОП). Това е съпоста-
вимо с предходния период. До декември 2014 г. са приети 64 % от ОП по 
целта „Инвестиции за растеж и работни места“. През предходния програмен 
период 2007—2013 г. за същия период са били приети 98 % от ОП. Това се 
дължи до голяма степен на закъснялото приемане на законодателния пакет 
(вж. точка 49)

142 
и показва, че преговорите са били по-трудни. Основните причини за това са 
допълнителните изисквания, като например предварителните условия или 
изискванията за определяне на по-ясна интервенционна логика, ИТ пробле-
ми и необходимостта от многобройни етапи на одобрение от Комисията, 
включващи продължителни консултации между и в рамките на службите. 
Освен това е имало проблеми с качеството на първоначалните проекти на 
програмните документи (вж. точки 53—55).

Препоръка 1

Комисията следва да гарантира, че нейните законодателни предложения 
относно политиката на сближаване за периода след 2020 г. се представят на-
време, за да остане достатъчно време за приключване на преговорите меж-
ду Европейския парламент и Съвета преди началото на програмния период.

Целева дата на изпълнение – при изготвянето на законодателните пред-
ложения за периода след 2020 г.
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Споразуменията за партньорство са допринесли за насочване на 
разходите в областта на сближаването към стратегията „Европа 2020“

143 
СП са се доказали като ефективен инструмент за заделянето на средства-
та от ЕСИ фондовете за ТЦ и инвестиционни приоритети. Проверените СП 
обхващат всички съществени аспекти и предоставят анализ на нуждите от 
развитие и инвестиционните приоритети в държавите членки. Комисията 
и държавите членки са успели да насочат финансирането от ЕС за периода 
2014—2020 г. към целите на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни 
места. Финансирането дори е концентрирано върху ограничен брой ключо-
ви области в рамките на ТЦ и обикновено изискванията за тематична концен-
трация за отделните фондове са надвишени. Като цяло са отпуснати повече 
средства за конкурентоспособността на МСП, за изменението на климата 
и за заетостта и по-малко средства за транспорт и околна среда в сравнение 
с програмния период 2007—2013 г. (вж. точки 57 и 68).

144 
Сметната палата обаче отбелязва, че предоставената в СП информация не 
винаги съответства на информацията в ОП и че за държавите членки, които 
се възползват от дерогациите, предвидени в регламента за ЕФРР, наличната 
финансова информация в ОП невинаги позволява да се установи дали са 
спазени изискванията за тематична концентрация (вж. точка 69).

Препоръка 2

а) Държавите членки следва да предоставят на Комисията необходимата 
финансова информация, за да може тя да извършва ефективен монито-
ринг на спазването на изискванията за тематична концентрация (включи-
телно предвидените дерогации в регламента за ЕФРР).

б) Комисията следва да гарантира, че държавите членки съблюдават заде-
лянето на средства от ЕСИ фондовете за тематични цели.

Целева дата на изпълнение – от 2017 г. нататък, на годишна база.
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145 
В СП държавите членки определят основните резултати, които трябва да бъ-
дат постигнати, но по принцип не правят количествена оценка на очаквания 
принос от ЕСИ фондовете за постигането на целевите стойности. Въпреки 
това е очевидно, че постигането на повечето резултати, определени в СП, 
ще изисква значителен принос от националните бюджети извън разходите 
в рамките на ЕСИ фондовете, но също така и допълнителни регулаторни 
мерки и структурни реформи. Същевременно непостигането на резултата 
може да не се дължи на неуспеха на интервенциите от ЕСИ фондовете, а на 
фактори извън обхвата на ЕСИ фондовете, като например неблагоприятно 
социално-икономическо положение и/или неефективни национални полити-
ки (вж. точки 74—80).

Оперативните програми показват по-ясно какво се цели 
с интервенциите и как се очаква то да бъде постигнато, но това 
е съпътствано от повишена сложност

146 
При повечето проверени ОП Комисията и държавите членки са успели да 
разработят програми с по-солидна интервенционна логика, т.е. да опреде-
лят какво се цели с дадена интервенция (конкретните цели/резултати) и как 
се очаква те да бъдат постигнати (финанси –действия – крайни продукти). 
Когато съществуват слабости, те се дължат на това, че нуждите от развитие 
не са документирани, а целите изглежда не отговарят на установените нуж-
ди. Освен това целите често са определени твърде общо или съществуват 
съмнения относно това дали представените действия в ОП ще допринесат за 
постигането на нейните цели и резултати. В такива случаи съществува риск 
публичните разходи да бъдат неправилно разпределени или да не бъдат 
използвани по най-ефективния начин (вж. точки 81—87).

147 
Сложността на ОП за периода 2014—2020 г. зависи от следните параметри: 
броя на приоритетните оси, определени от държавите членки, броя на ин-
вестиционните приоритети, включени в тях, и броя на категориите региони, 
обхванати от ОП. Освен това тя зависи и от броя на специфичните за всяка 
програма показатели, избрани от държавите членки. ОП за периода 2014—
2020 г. са проектирани като триизмерна матрична структура, обединяваща 
приоритетните оси, определени индивидуално от държавите членки, избра-
ните инвестиционни приоритети и видовете включени региони. Въпреки че 
това гарантира стратегическа съгласуваност на програмирането, то също 
така увеличава значително броя на показателите за изпълнение, които тряб-
ва да се наблюдават, тъй като те се увеличават, за да отчетат специфичния 
контекст, в който се извършва финансирането в рамките на ОП. В извадката 
от проверени ОП броят на показателите за крайните продукти се е увеличил 
с до 450 %, а броят на показателите за резултатите – с до около 500 % (вж. 
точки 88—91).
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Разликите между отделните фондове при категоризацията на 
финансовите данни и измерването на изпълнението на оперативните 
програми могат да създадат трудности при мониторинга на 
програмите през следващите години

148 
Подходът към финансовия мониторинг на инвестициите се различава между 
ЕФРР и ЕСФ, но също и между държавите членки с повече от една категория 
региони (например по-слабо развити региони, региони в преход и по-силно 
развити региони). По-специално за ЕФРР връзката между действията и фи-
нансирането не може да се определи лесно, тъй като финансовата информа-
ция не е съгласувана с инвестиционните приоритети. Това ще възпрепятства 
наблюдението на напредъка, тъй като няма да бъде ясно колко средства са 
отпуснати за осъществяването на инвестиционните приоритети, подпомага-
ни в рамките на ЕФРР (вж. точки 92—99).

149 
Освен това съществуват разлики между фондовете в използването на общи 
показатели за крайните продукти, а държавите членки имат възможност да 
определят допълнителни показатели за крайните продукти за отделните 
програми. И отново, за ЕФРР ще има значителни трудности при обобщаване-
то на информацията за изпълнението на крайните продукти, тъй като средно 
държавите членки са избрали почти толкова специфични за всяка програма 
показатели, колкото и общи показатели. Общо за ЕФРР 28-те държави членки 
на ЕС са създали 2 240 различни специфични за всяка програма показатели 
за крайните продукти в допълнение към 40-те общи показателя за крайните 
продукти. Средно във всяка ОП по ЕФРР са използвани 13,2 различни спе-
цифични за всяка програма показателя за крайните продукти и 14,8 общи 
показателя за крайните продукти (вж. точки 100—109).

150 
Ситуацията е още по-проблемна що се отнася до показателите за резулта-
тите: тук показателите по ЕФРР и ЕСФ измерват различни неща по различен 
начин. Всъщност понятието „резултат“ се тълкува по различен начин в регла-
ментите за отделните фондове. Общи показатели за резултатите съществуват 
само за ЕСФ, но не и за ЕФРР. Те обаче се използват рядко. 28-те държави 
членки на ЕС са разработили общо 2 955 специфични за всяка програма 
показатели за резултати за ЕФРР, а средно във всяка ОП по ЕФРР са използ-
вани 17,4 различни специфични показатели за резултати. За ЕСФ съществуват 
23 общи показатели за резултати и още 1 976 специфични за всяка програма 
показатели за резултати. Средно във всяка ОП по ЕСФ са използвани 3,1 общи 
показатели за резултати и 14,4 специфични за всяка програма показатели за 
резултати. Вследствие на това за двата фонда изглежда е невъзможно да се 
обобщят коректно данните за изпълнението на равнището на ЕС. Като цяло, 
като се имат предвид разходите за редовно събиране на такива данни, броят 
на показателите за изпълнение изглежда прекалено голям. В Становище 
№ 1/2017 на Сметната палата86 тя препоръчва хармонизиране на определени-
ята за „крайни продукти и услуги“ и „резултати“ (вж. точки 110—130).

86 Вж. Становище № 1/2017 
относно предложение за 
Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за 
изменение на Регламента 
относно финансовите 
правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза 
(точка 148).
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151 
Държавите членки също така са задължени да разпределят отпуснатите 
финансови ресурси за различните области на интервенция и данните за 
изпълнението по категории региони (например по-слабо развити региони, 
региони в преход и по-силно развити региони). Сметната палата установи, че 
държавите членки следват различни подходи в това отношение. Тези раз-
лични национални подходи оказват пряко въздействие върху броя, целевите 
стойности и общите цели на показателите за крайните продукти, ключовите 
етапи на изпълнението и финансовите показатели, използвани в тези ОП, т.е. 
стойностите на показателите за крайните продукти и резултатите по видове 
региони се определят посредством различни коефициенти на разпределе-
ние. По-важното е, че липсата на общ подход поражда съмнения относно 
съпоставимостта и точността на предоставената информация от държавите 
членки с повече от една категории региони. По-специално това може да ока-
же въздействие върху изпълнението на изискванията за тематична концен-
трация (вж. точки 100—101).

Препоръка 3

Комисията следва да определи обща терминология за „краен продукт“ 
и „резултат“ във Финансовия регламент и да гарантира, че предложенията за 
секторните регламенти следват тези определения за периодите след 2020 г.

Целева дата на изпълнение – при изготвянето на законодателните пред-
ложения за периода след 2020 г.

Препоръка 4

Комисията следва да извърши анализ на показателите по отделните програ-
ми за периода 2014—2020 г. и на общите показатели за крайните продукти 
и резултатите, за да определи тези, които са най-актуални и най-подходящи 
за определяне на въздействието на интервенциите на ЕС.

Държавите членки следва да прекратят използването на ненужни показатели 
по отделните програми в случай на промени в програмите.

Целева дата на изпълнение — до средата на 2018 г.
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152 
Както и преди, въздействието на разходите в областта на сближаването 
върху постигането на очакваните резултати ще трябва да се установи по-
средством оценки. Това изисква наличието на данни за резултатите, пряко 
свързани със съфинансираните операции. За ОП по ЕСФ данните за преките 
резултати от интервенциите ще се събират систематично и ще се докладват 
от държавите членки на Комисията. Показателите за резултатите по ЕФРР 
обаче не регистрират преките резултати от проектите и няма да бъдат лесно 
достъпни, освен ако държавите членки не решат да събират доброволно 
тези допълнителни данни (вж. точки 121—123).

Препоръка 5

Комисията следва да:

 ο разпространява „добри практики“ на държавите членки по отношение 
на оценките, с които най-добре може да се определи въздействието на 
интервенциите от ЕС;

 ο подпомага държавите членки при актуализирането на техните планове 
за оценка, които да съдържат такива „ добри практики за оценяване“.

Държавите членки следва да осигурят събирането на данни, които са от зна-
чение за определянето на последиците от интервенциите по ЕФРР.

Целева дата на изпълнение – до края на 2017 г.

153 
Фактът, че с регламентите за отделните фондове се въвеждат различни 
изисквания за събиране и докладване на данни за изпълнението на крайни-
те продукти и резултатите, е основен недостатък на въведената система за 
периода 2014—2020 г. Анализът на Сметната палата показва, че някои показа-
тели, определени като показатели за крайните продукти за ЕФРР, могат да се 
разглеждат като показатели за резултатите за ЕСФ. Непосредствените резул-
тати обаче не се измерват систематично с общи показатели за крайните про-
дукти за всички ТЦ, подпомагани с интервенции от ЕФРР (вж. точки 124—130).
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154 
Вследствие на това държавите членки са задължени да разработят системи 
за мониторинг на изпълнението за отделните фондове дори при ОП, фи-
нансирани по няколко фонда. Тези разлики в методологията и прекалено 
големият брой показатели по отделните програми ще доведат до значителна 
административна тежест, но остава да се види как ще бъдат използвани тези 
данни. Все още не е ясно как държавите членки и/или Комисията възнамеря-
ват да използват и следят информацията, за която данните трябва да се съби-
рат, проверяват и — поне за общите показатели — докладват на Комисията. 
Въпреки това наличието на повече данни за изпълнението на крайните про-
дукти може да сложи началото на използването на тези разходи за единица 
продукт и информацията за ефективността и ефикасността на интервенци-
ите, когато се разпределя бюджетът за интервенциите след 2020 г. при едно 
по-силно обвързване с изпълнението. (вж. точки 131—134).

Препоръка 6

Комисията следва да:

 ο Използва данните, събрани чрез годишните доклади за изпълнението, 
и резултатите от междинната и последващата оценка, за да извършва 
сравнителен анализ на изпълнението и където е необходимо, да насър-
чава „равняването по еталони“ и извличането на поуки от изпълнението 
на политиката през периода 2014—2020 г.

 ο при финансирането на интервенциите на политиката на сближаване за 
периода след 2020 г., където е уместно, да прилага концепцията „бюджет, 
ориентиран към резултатите“, при която всяко увеличение на ресурсите 
следва да се обвързва с увеличение на крайните продукти или на дру-
ги резултати. В този контекст Комисията следва да използва данните за 
действителните разходи за единица продукт, определени през периода 
2014—2020 г.

Целева дата на изпълнение – при изготвянето на законодателните пред-
ложения за периода след 2020 г.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав II с ръководител Илиана 
ИВАНОВА — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 
заседанието му от 8 февруари 2017 г.

 За Сметната палата

 Klaus-Heiner LEHNE
 Председател
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Сравнение на основните нормативни разпоредби, въведени за периода 2014—
2020 г., със сходни разпоредби в предходни периоди

Интервенционна логика
Рамка на изпълнението Предварителни 

условияПрограмен 
период Развитие Тематична 

концентрация
Показатели за 
изпълнението

2014—2020 г.  ο Засилена ин-
тервенцион-
на логика

 ο Изисквания 
за тематична 
концентрация 
за всеки фонд 
(ЕФРР и ЕСФ), ТЦ 
(ЕФРР, КФ) или 
инвестиционни 
приоритети (ЕСФ) 
и категории 
региони

 ο Структурирано 
използване на 
показателите

 ο Общи показатели 
за крайните про-
дукти, определени 
в правното основа-
ние (за ЕСФ и ЕФРР), 
и общи показатели 
за резултатите за 
ЕСФ

 ο задължително 
докладване на 
всички общи пока-
затели за ЕСФ

 ο задължително 6 % от 
средствата от резерва за 
изпълнение се разпре-
делят за ЕФРР, ЕСФ и КФ 
по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“

 ο Методология за оценка 
на изпълнението се 
определя в регламента

 ο Възможна е загуба на 
средства в случай на 
сериозно неизпълнение 
на етапните цели

 ο Тематични 
предварителни 
условия

 ο Общи предвари-
телни условия

 ο Задължителни
 ο Възможност 

за спиране на 
междинните 
плащания

2007—2013 г.  ο Традиционна 
интервен-
ционна 
логика

 ο Средствата се 
разпределят за 
категории, свър-
зани с Лисабон-
ската стратегия, 
по географска 
допустимост

 ο Показателите 
се използват 
в различна степен 
в различните 
държави членки

 ο Общите показатели 
са определени 
в насоките на 
Комисията; тяхното 
използване е съг-
ласувано с дър-
жавите членки 
през 2008 г., но не 
е задължително

 ο 3 % от резерва за 
изпълнение за целта 
„Сближаване“ и/или 
целта „Регионална 
конкурентоспособност 
и заетост“

 ο Определят се по инициа-
тива на държавите член-
ки, не е задължително

 ο Не е възможна загуба на 
средства

 ο Няма изрични 
предварителни 
условия

2000—
2006 г.

 ο Традиционна 
интервен-
ционна 
логика

 ο Концентрация на 
фондовете върху 
приоритетните 
цели, общностни 
инициативи 
и обхващане на 
населението

 ο Показателите 
се използват 
в различна степен 
в различните 
държави членки

 ο Общите показатели 
са определени 
в насоките на 
Комисията, но 
са посочени като 
примери, няма 
стимул за тяхното 
използване

 ο 4 % задължителен 
резерв за изпълнение от 
бюджетните кредити за 
поети ангажименти

 ο Методологията за оцен-
ка на изпълнението се 
определя от държавите 
членки

 ο Не е възможна загуба на 
средства

 ο Няма изрични 
предварителни 
условия

Източник: ЕСП, въз основа на преглед на приложимото законодателство и насоките на Комисията.
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Стратегията „Европа 2020“, тематични цели и тематична концентрация1

П
ри

ло
ж

ен
ие

 II

Те
м
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ич

на
 ц

ел
Пр

ио
ри
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ти

 и
 ц

ел
и

1. Развитие
3 % от БВП (публични и частни средства) да бъдат инвестирани в сектора за научноизследователска 
и развойна дейност (НИРД) и иновации

2. Образование
Намаляване под 10 % на броя на отпадналите от училище 
Най-малко 40 % от хората на възраст 30–34 години да завършат висше образование 

3. Изменение на климата и енергийна устойчивост 
Намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % в сравнение с равнищата от 1990 г.
Увеличаване на 20 % на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на 
енергия 
20 % увеличение на енергийната ефективност

4. Заетост
Намиране на работа на 75 % от лицата на възраст 20—64 години

5. Борба срещу бедността и социалното изключване 
Намаляване с най-малко 20 млн. души на населението, намиращо се във или застрашено да попадне 
в зоната на бедността и социалното изключване

Приобщаващ растеж

ТЦ 8 – Насърчаване на 
устойчивата и качествена 
заетост и подкрепа за мобил-
ността на работната сила

ТЦ 9 – Насърчаване на 
социалното приобщаване, 
борба с бедността и всяка 
форма на дискриминация

ТЦ 10 – Инвестиции в 
образованието, обучението, 
включително професионално 
обучение за придобиване на 
умения и ученето през целия 
живот

ТЦ 11 – Повишаване на 
институционалния капацитет
на публичните органи и 
заинтересованите страни и 
допринасяне за ефективна 
публична администрация

Устойчив растеж

ТЦ 4 – Подпомагане на 
преминаването към 
нисковъглеродна 
икономика във всички 
сектори

ТЦ 5 – Насърчаване на 
адаптацията към измене-
нието на климата 
и предотвратяването и 
управлението на риска

ТЦ 6 – Съхраняване и 
опазване на околната среда 
и насърчаване на 
ресурсната ефективност

ТЦ 7 – Насърчаване на 
устойчивия транспорт и 
премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в 
ключови мрежови 
инфраструктури

Интелигентен растеж

ТЦ 1 – Засилване на 
научноизследователската 
дейност, технологичното 
развитие и иновациите

ТЦ 2 – Подобряване на 
достъпа до информационни 
и комуникационни 
технологии (ИКТ) и на 
тяхното използване и 
качество (цел във връзка с 
широколентовите мрежи)

ТЦ 3 – Повишаване на 
конкурентоспособността на 
малките и средните 
предприятия (МСП)

1  Определянето на тематични цели за приоритетните области на стратегията „Европа 2020“: интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, не е посочено в регламентите. То е въведено от Комисията в няколко документа, публикувани след 2014 г.
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Източник: ЕСП, въз основа на публикация на Комисията „Panorama, Inforegio, № 48, 2013 г.“.
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 II

ТЦ  8

Региони в преход

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

ТЦ 4

ПОДПОМАГАНИ ОТ ЕФРР

ПОДПОМАГАНИ ОТ КФz

ТЦ 1

ТЦ 2 ТЦ 3

ТЦ 8

ТЦ 9
ТЦ 10

ТЦ 4 ТЦ 11

ТЦ 5 ТЦ 6

ТЦ 7

Основни
 приоритети 

за ЕФРР
Основни

Приоритети

за ЕСФ

ПО
ДПОМАГАНИ ОТ ЕФРР

По-слабо развити региони

По-силно развити региони

ТЦ 1-4

ТЦ 4 ТЦ 1-4

ТЦ 4 ТЦ 1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

ТЦ 9 до 5 ИП

ТЦ 9

ТЦ 9

до 5 ИП

до 5 ИП

Акцент върху до 5 инвестиционни приоритета (ИП) по тематичните цели и 
20 % акцентиране във всяка държава върху социалното приобщаване, 
борбата с бедността и недискриминацията.

За Европейския социален фонд
Инвестициите да бъдат насочени към най-малко 2 от четирите основни 
приоритета със специално разпределени средства за нисковъглеродна 
икономика (ТЦ 4)

За Европейския фонд за регионално развитие

Стратегията „Европа 2020“, тематични цели и тематична концентрация
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Архитектура на политиката на сближаване
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 II
I

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
(с очаквани стратегически резултати)
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Източник: ЕСП.

Инвестиционните приоритети са специфични действия, които се разработват в рамките на всяка те-
матична цел. Те следва да бъдат в основата на определянето на специфичните цели. Инвестиционните 
приоритети на проверените ТЦ в настоящия одит са:

П
ри

ло
ж

ен
ие

 II
I

б) 

 a)

ТЦ 1: „Засилване на научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иновациите“ чрез:

активен живот на възрастните хора и остаряване в 
добро здраве.

vi)

предприемачите към промените;v)

равенство между мъжете и жените във всички области, 
включително в достъпа до заетост,напредъка в 
кариерата, съчетаване на професионалния и личния 
живот и насърчаване на равно заплащане за равен труд;
приспособяване на работниците, предприятията и 

iv)

самостоятелна заетост, предприемачество и създаване 
на предприятия, включително иновативни микро-, 
малки и средни предприятия;

iii)

устойчиво интегриране на пазара на труда на младите 
хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова 
дейност, образование или обучение, включително 
младите хора, изложени на риск от социално 
изключване и младите хора от маргинализирани 
общности, включително чрез прилагане на гаранцията 
за младежта;

ii)

достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните 
лица, включително трайно безработни и лица, 
отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни 
инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на 
работната сила;

i)

ТЦ 8: „Насърчаване на устойчивата и качествена 
заетост и подкрепа за мобилността на работната 
сила“:

укрепване на инфраструктурата, необходима за 
научноизследователска и иновационна дейност, 
подобряване на капацитета за реализиране на 
достижения в областта на научноизследователската 
и иновационната дейност и насърчаване на 
центрове на компетентност, по-специално центрове, 
които са от интерес за Европа;

насърчаване на инвестициите на предприятията в 
НИД, разработване на връзки и взаимодействие 
между предприятията, центровете за 
научноизследователска и развойна дейност и сектора 
на висшите учебни заведения, по-специално 
поощряване на инвестициите в разработването на 
продукти и услуги, на трансфера на технологии, на 
социалната иновация, екоиновациите и приложенията 
за публични услуги, на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на клъстерите и на 
отворените иновации посредством интелигентна 
специализация и подпомагане на технологичните и 
приложните научни изследвания, пилотни линии, 
действия за одобрение на продуктите на начален етап, 
усъвършенствани производствени възможности и 
пилотно производство, по-специално в ключови 
базови технологии, както и разпространението на 
технологии с общо предназначение“.
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Стратегически показатели за резултатите – анализ на споразуменията за парт-
ньорство за петте обхванати държави членки

а) за тематична цел 1

Дър-
жава Основен показател за резултатите в СП Базова стой-

ност (година)
Междинна цел 

за 2020 г.

Отпуснати 
средства от ЕС за 

ЕСИ фондовете 
в евро (от които 

за ЕФРР)

Принос на ЕС 
към целевата 

стойност

ES Разходи за НИРД спрямо БВП (GERD) 1,3 % (2012 г.) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

Няма данни

ES Разходи за НИРД, финансирани от частния сектор 45,6 % (2012 г.) 60,0 % Няма данни

ES
Предприятия, извършващи технологични иновации 
спрямо общия брой активни предприятия с 10 или 
повече служители

13,22 % 
(2010—2012 г.) 25,00 % Няма данни

IE
По-голям брой партньори от промишлеността, ан-
гажирани с финансирани центрове за стратегически 
научни изследвания в регионите

Няма данни 1) Няма данни

186 992 153 
(142 000 000)

Няма данни

IE По-голям брой лицензии в резултат от научни 
изследвания в югоизточния регион Няма данни Няма данни Няма данни

IE

Брой на клиентите МСП на Enterprise Ireland в гранич-
ния западно-централен регион, които изразходват 
повече от 100 000 евро годишно за НИРД (граничен 
западно-централен регион).

Няма данни Няма данни Няма данни

HR Разходи за НИРД спрямо БВП (GERD) 0,75 % (2012 г.) 1,40 % 690 292 165 
(664 792 165) Няма данни

PL Разходи за НИРД спрямо БВП (GERD) 0,90 % (2012 г.) 1,70 %
8 436 055 741 

(8 351 428 665)

26 %

PL Разходи за НИРД, направени от сектора на предприя-
тията, спрямо БВП 0,30 % (2012 г.) 0,80 % 30 %

RO Разходи за НИРД спрямо БВП (GERD) 0,49 % (2012 г.) 2,00 % 1 061 811 455 
(973 404 255) Няма данни

1 Посочват се показателите за резултатите в ОП.

П
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 IV
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б) за тематична цел 8

Дър-
жава Показател за резултатите в СП Базова стой-

ност (година)
Междинна цел 

за 2020 г.

Отпуснати 
средства от ЕС за 

ЕСИ фондовете 
в евро (от които 

за ЕФРР, ЕСФ, 
ИМЗ)

Принос на ЕС 
към целевата 

стойност

ES Повишено равнище на заетост на населението на 
възраст 20—64 години 59,3 % (2012 г.) 74 %

4 195 708 141 
(3 645 694 060)

Няма данни

ES Равнище на младежката безработица 55,7 % (2013 г.) Намалена базо-
ва стойност Няма данни

ES Равнище на безработица на работниците с по-ниска 
квалификация 34 % (2012 г.) Намалена базо-

ва стойност Няма данни

ES Процент на заетост на лицата със средна и висока 
квалификация спрямо общото равнище на заетост 78,97 % (2012 г.) Увеличена базо-

ва стойност Няма данни

IE

Безработните лица или други търсещи работа лица, 
включително трайно безработни и безработни млади 
хора, получават работа или пристъпват към образо-
вание или обучение

Няма данни Няма данни

307 325 622 
(299 075 622)

Няма данни

IE

Повече млади хора, включително тези, които нито 
работят, нито учат, нито се обучават и са на възраст 
под 25 години, пристъпват към образование, обуче-
ние или заетост

Няма данни Няма данни Няма данни

HR Повишено равнище на заетост на населението на 
възраст 20—64 години 55,4 % (2013 г.) 62,9 % 680 687 318  

(532 933 273) Няма данни

PL Повишено равнище на заетост на населението на 
възраст 20—64 години (Ж/М)

57,6 % Ж (2013 г.)
72,1 % М (2013 г.)

62,3 % Ж
79,8 % М

5 796 315 058  
(5 450 532 063)

5 %
3,2 %

PL Повишено равнище на заетост на населението на 
възраст 55—64 години (Ж/М)

31,0 % Ж (2013 г.)
51,3 % М (2013 г.)

34,5 % Ж
64,4 % М

4,7 %
1,6 %

PL Повишено равнище на заетост в селските райони до 
53,3 % 50,3 % (2013 г.) 53,3 % 6,2 %

RO Повишено равнище на заетост на населението на 
възраст 20—64 години 63,8 % (2012 г.) 70 % 2 334 594 271  

(1 770 988 630) Няма данни

Източник: ЕСП.
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93Отговори на  
Комисията

Кратко изложение

IV
Комисията се позовава на отговора си, изложен в точка 55.

Общ отговор на Комисията по точки VII и VIII
Комисията отбелязва, че специфичните за всяка програма по ЕФРР и ЕСФ показатели за изпълнението на 
резултатите не са предназначени да бъдат обобщени на равнището на ЕС. Тези специфични показатели са 
подходящи за определяне на целите и отчитане на изпълнението спрямо целите, докато общите показатели 
позволяват докладване на постиженията, основаващо се на предварително определени категории, които 
отразяват често използвани инвестиции в целия ЕС. Специфичните за програмите показатели за крайните 
продукти се отнасят до физически продукти, които позволяват да се отбележат промените, постигнати чрез 
финансираните от ЕС интервенции в рамките на програмите. Тези интервенции са специално предназначени 
да отстранят пречките за развитие по места. По дефиниция въпросните интервенции трябва да бъдат специ-
фични за региона и за предвиденото действие.

VIII
Комисията се позовава на отговорите си по точки 90, 91, 110, 112, 131, 134 и каре 13.

IX
Първо тире: Комисията се позовава на отговора си по препоръка 2.

Второ тире: Комисията се позовава на отговора си по препоръка 5.

Трето тире: Комисията се позовава на отговора си по препоръка 4.

X
Първо тире: Комисията се позовава на отговора си по препоръка 1.

Второ тире: Комисията се позовава на отговора си по препоръка 2.

Трето тире: Комисията се позовава на отговора си по препоръка 3.

Четвърто тире: Комисията се позовава на отговора си по препоръка 4.

Пето тире: Комисията се позовава на отговора си по препоръка 5.

Шесто тире: Комисията се позовава на отговора си по препоръка 6.
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Констатации и оценки

36
Предложението на Комисията за периода 2014—2020 г. бе представено малко по-късно в сравнение с предло-
жението за периода 2007—2013 г. Основната причина за забавянето на влизането в сила на регламента обаче 
бе повишената сложност на законодателните преговори (засилената роля на ЕП, предложение, обхващащо 5 
фонда) и фактът, че Регламентът за МФР бе приет от съзаконодателите едва през месец декември 2013 г. Сек-
торното законодателство нямаше да може да бъде прието преди това дори и Комисията да беше представила 
предложенията си по-рано.

37
Комисията определи приоритетите при приемането на вторично законодателство съобразно нуждите на 
програмния цикъл. Вторичното законодателство, необходимо за приемането на споразумения за партньор-
ство (СП) или оперативни програми (ОП) и за създаването на основни изпълнителни структури, бе прието 
до март 2014 г., след което до януари 2015 г.бяха приети актове, съдържащи основни правила за изпълнение. 
Фактът, че правната рамка бе завършена едва през януари 2016 г., не оказа влияние върху началния етап на 
програмиране.

Освен това, за да се улесни навременното приемане на вторичното законодателство, процесите на изготвяне 
и консултации с държавите членки бяха проведени успоредно със законодателните преговори.

49
Комисията отбелязва, че резултатността ѝ по отношение на договарянето и приемането на програми в срав-
нение с предходния програмен период може също да бъде оценена, като се сравнят първите 12 месеца след 
приемането на правната рамка. Посредством отчитане на дванадесетмесечния период след приемането на 
съответните законодателни пакети през двата периода би могла да се придобие по-точна представа. Това би 
означавало, че в периода 2014—2020 г. през първите 12 месеца след приемането на регламента са били при-
ети 40 % от ОП в сравнение с 6 % от ОП за същата времева рамка на програмния период 2007—13 г.

52
Комисията отбелязва, че периодът от 703 дни, посочен от Сметната палата, включва неофициалното предста-
вяне на ОП, която не е в съответствие с изискванията на РОР.

53
Комисията отбелязва, че някои закъснения бяха причинени от необходимостта от подробни коментари. 
Освен това Испания не се съгласи коментарите да бъдат предадени на английски език, което доведе до заба-
вяне на тяхното представяне на испанските органи. По отношение на Полша причината за закъснението при 
изпращането на коментарите бе текущият процес на преговори по споразумението за партньорство. Тъй като 
ОП бяха представени преди приемането на СП, коментарите трябваше да бъдат съобразени и съгласувани 
с приетото СП.
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55
Комисията отбелязва, че 100 % от СП и 99 % от ОП бяха приети в рамките на регламентирания срок (т.е. 6 
месеца за ОП и 4 месеца за СП). На Комисията ѝ бяха необходими средно 107 дни/3,6 месеца за приемането на 
ОП и средно 81 дни за приемането на СП (като се вземе предвид процедурата по спиране на срока в съответ-
ствие с член 3 от РОР).

Моля вижте също отговора на Комисията по точка 52. 

Трето тире: Предвид икономическото значение на средствата за политиката на сближаване Комисията 
поставя важен акцент върху качеството на програмите и е въвела процедури, които гарантират извършва-
нето на консултации със съответните служби, за да се обединят всички налични експертни знания за целите 
на качествени програми, които позволяват ефективното изразходване на средствата от бюджета на ЕС.

62
Благодарение на ИТ инструментите, използвани на равнището на Комисията, ще бъде възможно наблюде-
нието на спазването на изискванията за финансова концентрация, както ще бъде налична и допълнителна 
информация, искана от съответните държави членки извън СП и ОП.

66
По време на преговорите Комисията се увери, че на СВДП е даден приоритет в споразуменията за партньор-
ство и в специфичните цели на оперативните програми. Въпреки това няма регулаторно изискване да се 
разпределят специално средства за изпълнението на СВДП.

74
Комисията отбелязва, че установените изисквания се отнасят за всички държави членки. Качеството на 
информацията зависи от надеждността на системите за контрол, а тя е отговорност на държавите членки.

75
По отношение на ирландското СП Комисията отбелязва, че то е в съответствие с изискванията на регламента, 
щом като съдържа в обобщен вид основните търсени резултати, и че необходимата подробна информация 
е предоставена в ОП.

76
Що се отнася до ирландското СП, макар основните търсени резултати да не включват конкретна препратка 
към целите на стратегията „ЕС 2020“, в него често се прави позоваване на целите на Ирландия, включително 
във въведението на страница 10. Тези цели също оказаха въздействие върху подготовката на ОП. И двете ОП 
съдържат чести позовавания както на стратегията „ЕС 2020“, така и на целите на Ирландия.
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86
Първо тире: Що се отнася до ОП по ЕФРР за Андалусия във връзка с ТЦ 8, Комисията счита, че освен информа-
цията, включена в програмата и в споразумението за партньорство, достатъчно разяснения относно необхо-
димостта от инвестиране в инфраструктурата и оборудването на службата по заетостта бяха предоставени от 
андалуските органи по време на договарянето на ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА.

Второ тире: По отношение на Румъния Комисията отбелязва, че много голяма част от целите не са били 
определени твърде широко. Комисията счита, че специфичните цели имат установена серия от показатели 
за крайните продукти и резултатите. Що се отнася до Испания, целите на ОП са уточнени допълнително 
в националните и регионални стратегии за интелигентна специализация и в посочения в ОП многогодишен 
план за включване в бюджета и определяне на приоритетите на инвестициите за научноизследователската 
инфраструктура.

87
Комисията отбелязва, че по отношение на Полша приоритетна ос IV, социални иновации и международно 
сътрудничество, е ясно разделена на видове действия, определени за две отделни специфични цели — микро 
и макро социални иновации и транснационална мобилност.

Всички тези видове проекти трябва да допринесат за:

- разработването, изпробването и прилагането на нови идеи и решения, свързани с политиката, или на 
местно, или на национално равнище;

- програми за мобилност на хора, допустими по линия на интервенцията, предвидена в ОП „Знания, обра-
зование, развитие“.

По отношение на Испания Комисията отбелязва незначителния размер на отпуснатите средства за приори-
тетни оси 6А, 6Б, 6В и 6Г (7 милиона евро или 0,33 % от ОП с общ размер на отпуснатите средства от 2,1 мили-
арда евро). Освен това следва да се отбележи, че дейностите по тези приоритетни оси в действителност се 
допълват взаимно с тези, разработени в приоритетни оси 1, обхващащи тематична цел 8 „Заетост“ със своята 
собствена специфична цел 8.3.1. С тези приоритетни оси се развива единствено елементът на „социална ино-
вация“ при основните дейности, финансирани по основната специфична цел. Въз основа на това те не могат 
да бъдат разглеждани като самостоятелна мярка.

90
Комисията отбелязва, че съществен елемент на политиката на сближаване представлява отделянето на 
повече средства за по-слабо развитите региони и че докладването се извършва в съответствие с този еле-
мент, т.е. по категория региони.

91
Комисията се позовава на отговора си по точка 90.

Комисията отбелязва, че всички държави членки следва да докладват по всички общи показатели за ЕСФ, 
понеже предоставят изключително важна информация, но не са задължени да определят цели за тях.

Изискванията за докладване, определени в РОР, бяха установени в съгласие с държавите членки. Повечето от 
тези показатели вече бяха докладвани от управляващите органи, както се изисква.

Показатели в рамката на изпълнението (таблица 6 в ОП) са подгрупа на показателите на програмата (таблица 
4 и таблица 5). Те не представляват допълнителна тежест при докладването.
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101
Комисията отбелязва, че фактът, че държавите членки следват различни подходи, е отражение на тематичния 
и регионалния характер на интервенциите по политиката на сближаване.

104
Комисията отбелязва, че в регламента се посочва, че общите показатели за крайните продукти ще се използ-
ват по целесъобразност. Насочеността към постигането на резултати дава възможност на държавите членки 
да определят показателите, които ще използват въз основа на формулирането на специфична цел и опреде-
лянето на действия, които планират да извършат. Показатели, използвани в между 40 % и 90 % от ОП, не могат 
да се считат за използвани в „ограничена степен“.

Каре 9 — Пример за важен общ показател за крайните продукти, който не 
е използван (Испания)
Комисията отбелязва, че ТЦ 1 обхваща широк спектър от инвестиционни приоритети, вследствие на което 
съществуват повече показатели за изпълнение отколкото включените в тази категория. Комисията би желала 
да припомни логиката на интервенция на текущия период на програмиране, съгласно която дадена специ-
фична цел, водеща до желана промяна/резултат, може да се постигне посредством различни действия, отра-
зени в различни съответни показатели за изпълнението. В примера с Испания и CO01, и CO29 бяха уместни. 
Държавата членка реши — също с оглед на неразпространението на показатели — да ограничи съответните 
използвани показатели до един обобщен показател — CO01.

110
Комисията отбелязва, че понятието за показатели за резултатите е действително различно в регламента за 
ЕСФ и в регламента за ЕФРР предимно поради свързаните с двата фонда различни цели и очаквани резултати. 
В резултат на това не всички показатели биха могли да бъдат обобщени за различните фондове.

Комисията проучва възможността да предприеме хармонизиране на тези понятия в контекста на обсъжда-
нията за периода след 2020 г.

111
Отговорите на Комисията по глава 3 от Годишния доклад за 2015 г., на които Сметната палата се позовава, се 
отнасят и до факта, че приемането на различните регламенти за периода 2014—2020 г. на МФР предшества 
приемането Насоките за по-добро регулиране (май 2015 г.). Освен това съдържанието на тези регламенти 
е резултат от политически преговори между съзаконодателите, които доведоха до някои несъответствия.

След приемането на Насоките за по-добро регулиране терминологията за по-добро регулиране следва да се 
използва последователно при контрола и оценяването на всички програми. Последователното използване на 
термините във всички законодателни документи обаче вероятно няма да бъде възможно в краткосрочен план.

112
Комисията отбелязва, че специфичните за всяка програма по ЕФРР и ЕСФ показатели за изпълнението на 
резултатите не са предназначени да бъдат обобщени на равнището на ЕС. Тези специфични показатели са 
подходящи за определяне на целите и отчитане на изпълнението спрямо целите, докато общите показатели 
позволяват докладване на постижение, основано на предварително определени категории.

ЕФРР не включва общи показатели за резултати, тъй като под резултат се разбира „онова, което се цели да 
бъде променено посредством разработените интервенции“. Различни фактори могат да благоприятстват 
или възпрепятстват постигането на целения резултат под формата на желаната промяна. За да представят 
по-добре специфичния контекст, при които се осъществяват интервенциите, държавите членки установяват 
специфичен показател за резултатите, който взема предвид всички тези параметри.
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115
Комисията отбелязва, че в действителност не е необходимо в ОП да се определят цели за всички общи 
показатели. Затова и не всички цели са в ОП, но те трябва да бъдат докладвани за всички инвестиционни 
приоритети.

124
Както е отбелязано в Насоките относно мониторинга и оценката на ЕФРР, показателите за резултати в ЕФРР се 
отнасят до специфичното измерение за благоденствие и напредък на хората, което обосновава действията по 
политиката и се отнася до всички потенциални бенефициери. За разлика от показателите за крайните проду-
кти, показателите за резултатите следователно не са тясно и единствено свързани с инвестициите по ЕФРР. 
Въпреки че инвестицията по ЕФРР вероятно ще бъде важен фактор за предвижданата промяна, други външни 
фактори извън контрола на управляващия орган и дори понякога на националните и/или регионалните 
органи също ще имат въздействие.

127
Комисията отбелязва, че данните за по-дългосрочните показатели за резултатите следва да бъдат събрани 
въз основа на представителна извадка и следователно не за всички участници (вж. приложение I към Регла-
мента за ЕСФ).

128
Комисията подчертава, че оценяването на нетните последици излиза извън обхвата на мониторинга и под-
лежи на оценките на управляващите органи. От управляващите органи се изисква да оценят поне веднъж 
въздействието на всяка специфична цел. Комисията активно насърчава провеждането на съпоставителни 
оценки на въздействието, така че да се изчислят нетните последици от ЕСФ, което се улеснява чрез събира-
нето и съхраняването на данни за отделните участници.

130
Комисията отбелязва, че съществуват различни изисквания, свързани с информацията, но това не води 
непременно до напълно различни системи за мониторинг на изпълнението.

131
Комисията отбелязва, че програмите по ЕФРР обхващат широк спектър от инвестиционни теми и функ-
ционират в разнородни социални, икономически и географски контексти. Новият подход, ориентиран към 
резултатите, за периода 2014—2020 г. поставя акцент върху по-ясно формулиране на целите на политиката, 
пояснени в съответните регламенти за отделните фондове. Що се отнася до информацията за изпълнението, 
общите показатели за крайните продукти на ЕФРР обхващат най-често използваните интервенции, за да се 
гарантира съдържателно обобщение на равнище ЕС. Те обаче не са достатъчни, за да обхванат сложността 
и разнообразието на интервенциите, изпълнявани от държавите членки в рамките на ЕС. ето защо специ-
фичните за програмата показатели (показателите за крайните продукти или за резултатите) бяха изрично 
избрани от държавите членки в допълнение към общите показатели, за да отразяват специфичния контекст, 
в който функционират програмите. В много случаи съответната информация е налична и се събира главно 
при източника.
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132
Вж. отговора на Комисията, изложен в точка 131.

134
В съответствие заключенията от експертни проучвания, че няма един единствен най-добър начин за осъщест-
вяване на бюджетиране въз основа на резултатите, Комисията счита, че универсалният подход към бюджети-
рането въз основа на резултатите не е възможен, нито практичен. Практиката показва, че усилията за прила-
гане на твърд подход водят до бюрократичното упражнение на отмятане на задачи, отколкото до истински 
инструмент за управление на бюджета.

Вж. също отговора на Комисията на Каре 13.

По отношение на възможните причини за посочените от Сметната палата различия в разходите за единица 
продукт за строителството на автомагистрали между различните държави членки Комисията отбеляза в пре-
дишния упоменат доклад1, че „обикновено в прогнозите за търсене и следователно в свързаните с тях разходи 
за ползване се вземат под внимание силно специфичните условия на регионите (...) Технически по-сложните 
пътища имат по-високи разходи за километър, отколкото другите. Този анализ до голяма степен зависи 
също от географските условия, при които са построени пътищата, обект на одит.“

В тази връзка Комисията прие да продължи да извършва допълнителни проучвания на разходите за единица 
продукт.

Каре 13 — Бюджетиране въз основа на резултатите
ОИСР [*] е определила бюджетирането въз основа на резултатите като бюджетиране, което свързва отпуска-
ните средства с измеримите резултати. Съществуват три основни вида бюджетиране въз основа на резулта-
тите: бюджетиране, при което информацията за резултатите само се представя, бюджетиране,основаващо се 
непряко на информация за резултатите, и пряко бюджетиране въз основа на резултатите. [*Виж уебсайта на 
ОИСР на следния адрес http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandres
ults.htm.] Комисията работи в тясно сътрудничество с ОИСР като част от усилията по инициативата за бюджет 
на ЕС, ориентиран към резултатите, насочена към въвеждане на практически подобрения в съществуващата 
рамка за изпълнението на програмите, създадена с МФР за периода 2014—2020 г.

Информацията за резултатите не е и не следва да бъде единственият елемент, водещ бюджетните решения, 
и следователно е естествено и друга информацията да се взема под внимание.

Бюджетът на ЕС е бюджет, основан на резултатите, който дава възможност на бюджетния орган да вземе 
предвид информацията за резултатите по време на бюджетния процес чрез предоставяне на информация 
за целите на програмите и за напредъка в тяхното постигане (т.е. какво е постигнато или се очаква да се 
постигне със средствата, разпределени за всяка програма) в програмни отчети, приложени към проектобю-
джета. Изричното обвързване на всяко увеличаване на ресурсите с увеличаване на крайните продукти или 
други резултати на бюджетно равнище рядко се използва в практиката, а когато това се случва, то е само 
в определени случаи (Световната банка, ОИСР). Подходът на пряко бюджетиране, който предполага обвърз-
ване на всяко увеличаване/намаляване на ресурсите с увеличаване/намаляване на крайните продукти или 
други резултати, не се счита за осъществим или приложим на равнището на бюджета на ЕС за всички про-
грами и начини на управление.

1 Общ отговор на Комисията по точки 32 и 33 от специалния доклад № 5/2013 „Правилно ли са изразходвани средствата за пътища от 
фондовете на политиката на сближаване на ЕС?“

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Заключения и препоръки

136
Комисията отбелязва, че данните, предоставени от държавите членки относно всички общи показатели за 
крайните продукти, а що се отнася до ЕСФ — и относно общите показатели за резултатите, могат и ще бъдат 
обобщени по фондове на равнището на ЕС и Комисията представя обобщен доклад на ЕП, Съвета, ЕИСК и КР 
всяка година. Първият доклад бе приет на 20.12.2016 г. (COM(2016)812). Освен това подробни данни са пуб-
лично достъпни и могат да бъдат намерени на платформата за свободно достъпни данни2.

Комисията счита, че общите показатели, приети от съзаконодателите в регламентите за отделните фондове, 
предоставят данни, които са необходими, за да може да се представи пред бюджетния орган, но също и пред 
европейските граждани, постигнатото чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, както и да 
се докаже, че бюджетът на ЕС е ориентиран към резултатите и ги постига.

137
Комисията отбелязва, че Регламентът за МФР бе също така приет от съзаконодателите едва през декември 
2013 г. Секторното законодателство нямаше да може да бъде прието преди това дори и Комисията да беше 
представила предложенията си по-рано.

Комисията подчертава, че друг фактор, който следва да се вземе под внимание е фактът, че общите правила 
относно фондовете (т.е. РОР) вече трябваше да бъдат приети и от Съвета, и от ЕП.

Комисията определи приоритетите при приемането на вторично законодателство съобразно нуждите на 
програмния цикъл. Вторичното законодателство необходимо за приемането на споразумения за партньор-
ство или оперативни програми, както и за създаването на основни изпълнителни структури бе прието до 
март 2014 г. (първоначалните варианти бяха обсъдени с държавите членки през 2013 г.), след което до януари 
2015 г бяха приети актове, съдържащи основни правила. Фактът, че правната рамка бе завършена едва през 
януари 2016 г., не оказа влияние върху началния етап на програмиране.

138
По отношение на насоките Комисията припомня, че те вече бяха обсъдени в Експертната група по делегира-
ните актове и актовете за изпълнение преди приемането и влизането в сила на основните правни актове. По 
дефиниция Комисията може да завърши изготвянето на насоките едва след като регулаторната рамка е дого-
ворена и приета от съзаконодателите. Моля вижте също отговора на Комисията, изложен в точка 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Комисията отбелязва, че общата продължителност на програмирането бе значително по-кратка, отколкото 
през периода 2007—2013 г. Моля вижте точки 49, 52, 53 и 55 за по-подробни статистически данни.

141
Комисията се позовава на отговора си, изложен в точка 55.

Препоръка 1
Комисията приема тази препоръка. Представянето на своевременни законодателни предложения за полити-
ката на сближаване е приоритет на Комисията. Времевото планиране в това отношение обаче зависи от при-
емането на предложението за регламент за МФР. В съответствие с член 25 от Регламента за МФР3 Комисията 
трябва да представи своето предложение за многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. преди 
1 януари 2018 г. Предложението на Комисията за законодателен пакет в областта на политиката на сближа-
ване за периода след 2020 г. ще бъде представено впоследствие.

Комисията ще работи в тясно сътрудничество със съзаконодателите с оглед на своевременното приемане 
и влизане в сила на законодателната рамка.

143
Комисията е въвела система за наблюдение на тематичната концентрация посредством данните, предоста-
вени в ОП, както и посредством допълнителната информация от страна на съответните държави членки, 
и изразява увереност, че това е достатъчно, за да се установи дали са спазени изискванията за тематична 
концентрация.

Моля вижте отговора на Комисията, изложен в точка 62, за повече информация.

Препоръка 2

а) 
Комисията е съгласна с препоръката, която е адресирана до държавите членки.

б) 
Комисията приема препоръката. Комисията подчертава, че спазването на изискванията за тематична концен-
трация се проверява по време на приемането/изменението на ОП. По време на изпълнението спазването се 
следи чрез данните, предоставяни от държавите членки в годишния доклад за изпълнението.

144
Комисията се позовава на отговорите си по точки 75 и 76.

145
Комисията се позовава на отговорите си по точки 86 и 87.

3 Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013.
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146
Комисията отбелязва, че политиката на сближаване е инструмент, ориентиран към местното равнище, за 
предоставяне на индивидуални решения за конкретните нужди и предизвикателствата на държавите членки 
и регионите. Поради това изискванията за докладване са определени със съгласието на държавите членки, 
за да отразяват в достатъчна степен конкретния контекст на всяка ОП и за да дадат възможност за съдържа-
телно докладване и оценка. Моля вижте отговорите на Комисията, изложени в точки 90 и 91, за да добиете 
по-добра представа.

147
Комисията отбелязва, че макар финансовата информация в ЕФРР в действителност да не съответства офици-
ално на тази за изпълнението, държавите членки разполагат с тази информация и могат да я споделят при 
възникване на конкретна необходимост.

Комисията подчертава, че такава информация почти със сигурност ще бъде на разположение на програмите 
за оценката на въздействието на програмите по време на периода също и с цел да се оцени ефективността 
и ефикасността на разходите за интервенциите.

148
Комисията се позовава на отговора си по точка 104.

149
Комисията проучва възможността тези понятия да се хармонизират в контекста на обсъжданията за периода 
след 2020 г. Моля вижте също отговорите на Комисията по точки 110 - 112 за допълнителен анализ.

150
Комисията отбелязва, че държавите членки е трябвало сами да определят подхода си към разпределянето по 
категория региони и затова е възможно да има различия в методологията. Бяха предоставени насоки, за да се 
улесни правилното прилагане на това разпределяне. Моля вижте отговора на Комисията по точка 101.

Препоръка 3
Комисията приема частично тази препоръка.

Комисията приема да проучи възможността за последователна терминология, свързана с изпълнението, във 
Финансовия регламент и в различните секторни правни основания за периода след 2020 г. На този етап обаче 
Комисията не е в състояние да поеме конкретен ангажимент по отношение на законодателните предложения 
за периода след 2020 г.

Препоръка 4
Комисията приема тази препоръка и тя ще бъде изпълнена с оглед на изготвянето на предложенията за 
периода след 2020 г., както следва:

Въз основа на данните за периода 2014—2020 г. Комисията ще проучи възможността за по-широка употреба 
на общите показатели за резултатите и за крайните продукти. Въпреки това, за да се определи въздействието, 
ще бъдат необходими оценки (както е било и преди).

Комисията отбелязва, че препоръката е отправена към държавите членки.
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151
Комисията се позовава на отговора си по точка 124.

Препоръка 5
Комисията приема препоръката и тя ще бъде изпълнявана и занапред, както е обяснено по-долу:

Комисията ще продължи да разпространява оценките на добрите практики.

Това ще бъде осъществено чрез партньорските срещи за оценка на ЕСФ и чрез други дейности, като напри-
мер подкрепата, предоставена чрез Изследователския център за оценка на въздействието, насърчаващи 
използването на съпоставителни оценки на въздействието.

Освен това мрежата на ГД „Регионална и селищна политика“ и държавите членки за оценка се събира 2-3 пъти 
годишно с цел, наред с другото, разпространение на добрите практики между своите членове.

С подкрепата на бюрото за помощ във връзка с оценяването на ГД „Регионална и селищна политика“ и на ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, Комисията подпомага държавите членки при актуали-
зирането на техните планове за оценка и при преразглеждането на оценките, изготвени от държавите членки 
(партньорски оценки).

Комисията отбелязва, че препоръката е отправена към държавите членки.

152
Комисията се позовава на отговорите си по точки 130 и 131.

153
Комисията се позовава на отговорите си по точки 130 и 131.

Препоръка 6
Първо тире: Комисията приема тази препоръка. В периода 2014—2020 г. Комисията изпраща обобщения на 
годишните доклади за изпълнението до Европейския парламент/Съвета. Извличането на поуки от изпълне-
нието на политиката също така се улеснява чрез предоставянето на достъп до данни, в рамките на платфор-
мата за свободно достъпни данни на ЕСИФ, за показателите, целите и тяхното изпълнение. Комисията също 
така използва мрежата за оценка с държавите членки, за да насърчава обмена на информация относно резул-
татите от добрите практики и извличането на поуки от изпълнението на политиката въз основа на оценките.

Второ тире: Комисията не приема препоръката, отправена от Сметната палата. Бюджетът на ЕС е бюджет, 
основан на резултатите, който дава възможност на бюджетния орган да вземе предвид информацията за 
резултатите по време на бюджетния процес чрез предоставяне на информация за целите на програмите и за 
напредъка в тяхното постигане (т.е. какво е постигнато или се очаква да се постигне със средствата, разпре-
делени за всяка програма) в програмни отчети, приложени към проектобюджета. Изричното обвързване 
на всяко увеличаване на ресурсите с увеличаване на крайните продукти или други резултати на бюджетно 
равнище рядко се използва в практиката, а когато това се случва, то е само в определени случаи (Световната 
банка, ОИСР). Подходът на пряко бюджетиране, който предполага обвързване на всяко увеличаване/нама-
ляване на ресурсите с увеличаване/намаляване на крайните продукти или други резултати, не се счита за 
осъществим или приложим на равнището на бюджета на ЕС за всички програми и начини на управление.





КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?

Безплатни публикации:

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

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

оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:

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

Събитие Дата

Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО) / Начало на одита 11.11.2015

Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или друг одитиран 
обект) 15.12.2016

Приемане на окончателния доклад след съгласувателната процедура 8.2.2017

Получаване на официалните отговори на Комисията (или друг одитиран обект) на 
всички езици 30.3.2017



Споразуменията за партньорство са стратегически 
инвестиционни планове за държавите членки на ЕС, 
в които се определят техните национални разходни 
приоритети за Европейските структурни 
и инвестиционни фондове за програмния период 
2014—2020 г.
Сметната палата потърси отговор на въпроса дали 
сключените между Европейската комисия и държавите 
членки споразумения за партньорство спомагат за 
по-ефективно насочване на фондовете с общ обем 
финансиране в размер на 350 млрд. евро.

Сметната палата установи, че въпреки първоначалните 
трудности Комисията и държавите членки са насочили 
по-добре средствата с цел осигуряване на растеж 
и работни места, определили са инвестиционни цели 
и успешно са ги превърнали в очаквани цели 
и резултати. Те са набелязали действия в отговор на 
нуждите и са определили крайни продукти/услуги за 
програмите, обхванати от споразуменията. 
Разработени са били обаче ненужно голям брой 
показатели за изпълнение, а измерването на 
изпълнението не е хармонизирано между отделните 
фондове. Сметната палата отправя редица препоръки 
към Комисията и към държавите членки с цел 
подобряване на действието на споразуменията.

1977 - 2017
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