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В съответствие с член 287, параграфи 1 и 4 от ДФЕС, член 258 от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, 
(ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и член 43 от Регламент (ЕС) 2018/1877 на 

Съвета от 26 ноември 2018 година относно финансовия регламент, приложим за 
единадесетия Европейски фонд за развитие и за отмяна на Регламент (ЕС) 2015/323 

Сметната палата на Европейския съюз, на заседанията си от 7 и 14 юли 2022 г., прие 
своите  

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ 
за финансовата 2021 година 

Докладите, придружени от отговорите на институциите във връзка с констатациите 
и оценките на Европейската сметна палата, бяха изпратени на органите по 

освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и на другите 
институции. 

Към момента на приемането на тези доклади членовете на Европейската сметна 
палата са следните: 

Klaus-Heiner LEHNE (Председател), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, 
Pietro RUSSO, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Илиана ИВАНОВА, Nikolaos MILIONIS, 

Bettina JAKOBSEN, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, 
Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, 

Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, 
Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek OPIOLA, Jorg Kristijan PETROVIČ 
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Въведение 
0.1. Европейската сметна палата (ЕСП) е институция1 на Европейския съюз (ЕС), 
която изпълнява функцията на външен одитор на финансите на ЕС2. В това си 
качество тя действа като независим пазител на финансовите интереси на всички 
граждани на ЕС, главно като допринася за подобряването на управлението на 
финансите на ЕС. Повече информация относно работата на ЕСП може да се 
намери в нейните годишни отчети за дейността, специални доклади, прегледи 
и становища относно новоприети или изменени законодателни актове на ЕС или 
други решения с отражение върху финансовото управление. Всички тези 
документи са публикувани на уебсайта на ЕСП. 

0.2. Общият бюджет на ЕС се приема ежегодно от Съвета на Европейския съюз 
и от Европейския парламент. През май 2020 г. Съветът на Европейския съюз прие 
временния инструмент NextGenerationEU (NGEU), създаден в отговор на 
социално-икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 и финансиран 
чрез емитиране на облигации. Чрез NGEU се финансира Механизмът за 
възстановяване и устойчивост (МВУ)3, за който се изразходват около 90 % от 
средствата по NGEU, както и няколко програми по различни функции от МФР за 
периода 2021—2027 г., разходите по които се подчиняват на специфични за 
съответния сектор правила. 

0.3. Както общият бюджет на ЕС, така и финансирането по NGEU подлежат на 
процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета. Чрез тази процедура Парламентът, по препоръка на Съвета, решава 
дали Европейската комисия е изпълнила задоволително бюджетните си 
отговорности. Годишният доклад на ЕСП, съчетан по целесъобразност с други 
изготвени от нея документи, предоставя основа за процедурата по 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. ЕСП 

                                                      
1 ЕСП е създадена като институция по силата на чл. 13 от Договора за Европейския съюз, 

известен също и като Договора от Маастрихт. Тя обаче е създадена първоначално 
през 1977 г. с Договора от Брюксел като нов орган на Общността, отговарящ за 
извършването на външен одит. 

2 Членове 285—287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

3 Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. 
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изпраща своя публикуван годишен доклад до националните парламенти, 
Европейския парламент и Съвета. 

0.4. Годишният доклад за 2021 г. и този път е разделен на две части. 
В настоящата част на доклада са разгледани надеждността на консолидираните 
отчети на ЕС и законосъобразността и редовността на свързаните с тях 
операции4. Във втората част на доклада са представени заключенията на ЕСП 
относно резултатите от изпълнението на бюджета на ЕС в края на 2021 г.5 

0.5. Най-важната част от доклада на ЕСП е Декларацията за достоверност 
относно надеждността на консолидираните отчети на ЕС и законосъобразността 
и редовността на операциите. Тази декларация се допълва от специфични оценки 
за основните разходни области на бюджета на ЕС. 

0.6. Настоящата част от доклада е структурирана по следния начин: 

— В глава 1 са представени Декларацията за достоверност, обобщение на 
резултатите от одита на ЕСП относно надеждността на отчетите 
и законосъобразността и редовността на операциите, в т.ч. информацията на 
Комисията относно редовността, както и обобщение на одитния подход на 
ЕСП; 

— В глава 2 е представен анализът на ЕСП на бюджетното и финансовото 
управление; 

— В глава 3 са представени констатациите на ЕСП относно приходите на ЕС; 

— В глави 4—9 са представени, по функции от многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., резултатите от извършените от 
одиторите тестове относно законосъобразността и редовността на 
операциите и преглед на годишните отчети за дейността на Комисията, 
елементи от нейните системи за вътрешен контрол, както и други въпроси, 
свързани с управлението. 

— В глава 10 са представени, за пръв път, резултатите от одитната дейност на 
ЕСП относно законосъобразността и редовността на операциите по 

                                                      
4 По-нататък в глави 1—10 ЕСП използва термина „редовност“ със същото значение 

като „законосъобразност и редовност“. 

5 Доклад на Европейската сметна палата относно резултатите, постигнати с бюджета на 
ЕС — състояние в края на 2021 година. 
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Механизма за възстановяване и устойчивост, както и използваният одитен 
подход. 

0.7. Тъй като за различните функции от МФР не се изготвят отделни финансови 
отчети, заключенията за всяка глава не представляват одитни становища. Вместо 
това в главите на годишния доклад са представени значими въпроси, които са 
специфични за всяка отделна функция на МФР. 

0.8. ЕСП се стреми да представя своите констатации и оценки точно и ясно. 
Невинаги е възможно да се избегне употребата на терминология, специфична за 
ЕС и неговите политики и бюджет, или за областите на счетоводството и одита. На 
уебсайта на ЕСП е публикуван речник на термините с определения и разяснения 
на най-често срещаната специализирана терминология. Термините от този списък 
са посочени в курсив при първоначалната им употреба във всяка глава. 

0.9. Като външен одитор ЕСП има задължението да докладва своите одитни 
констатации и да направи съответните заключения, с оглед на това да даде 
независима и безпристрастна оценка относно надеждността на отчетите на ЕС 
и на законосъобразността и редовността на операциите.  

0.10. Отговорите на Комисията във връзка с констатациите и оценките на ЕСП 
(и отговорите на други институции и органи на ЕС, ако е приложимо) са 
представени заедно с настоящия доклад. 
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Глава 1 

Декларация за достоверност 
и съпътстваща информация 
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Съдържание 
Точки 

Декларация за достоверност, предоставeна от ЕСП 
на Европейския парламент и Съвета —  
доклад на независимия одитор I.—XL. 

Въведение 1.1.—1.7. 
Роля на Европейската сметна палата 1.1.—1.5. 

Извършваните от ЕС разходи са важен инструмент  
за постигане на целите на политиките 1.6.—1.7. 

Одитни констатации за финансовата 2021 година 1.8.—1.46. 
Надеждност на отчетите 1.8.—1.11. 
Отчетите не са засегнати от съществени неточности 1.8.—1.10. 

Основни одитни въпроси, свързани с финансовите отчети за 2021 г. 1.11. 

Редовност на операциите 1.12.—1.32. 
Одитът на ЕСП обхваща приходните и разходните операции, 
свързани с отчетите 1.13.—1.17. 

Продължават да се срещат грешки при някои конкретни  
видове разходи 1.18. 

Сложността на правилата и начинът на отпускане  
на средствата от ЕС имат отражение върху риска от грешки 1.19.—1.32. 

Информация от Комисията относно редовността 1.33.—1.46. 
Изчисленият от Комисията процент грешки е под диапазона, 
изчислен от ЕСП 1.35.—1.39. 

Оценката на риска на Комисията вероятно занижава  
нивото на риска 1.40.—1.41. 

Докладването на Комисията относно финансовите корекции 
и вземанията се е подобрило, но представянето им може да 
доведе до погрешно тълкуване 1.42.—1.45. 

Не е ясно отражението на процедурата, свързана с върховенството 
на закона, върху редовността на разходите за 2021 г. 1.46. 

ЕСП докладва случаите на предполагаема измама 
на ОЛАФ и Европейската прокуратура 1.47.—1.53. 
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Заключения 1.54.—1.58. 
Резултати от одита 1.55.—1.58. 

Приложения 
Приложение 1.1 — Подход и методология на одита 
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Декларация за достоверност, 
предоставeна от ЕСП на Европейския 
парламент и Съвета — доклад на 
независимия одитор 

Становище 

I. Европейската сметна палата извърши одит на: 

а) консолидираните отчети на Европейския съюз, които се състоят от 
консолидирани финансови отчети1 и отчети за изпълнението на 
бюджета2 за финансовата година, приключила на 31 декември 
2021 година, одобрени от Комисията на 28 юни 2022 г.; 

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези 
отчети, съгласно член 287 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

II. Европейската сметна палата счита, че консолидираните отчети на 
Европейския съюз (ЕС) за годината, приключила на 31 декември 2021 г., дават 
вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на 
Европейския съюз към 31 декември 2021 г., както и за резултатите от 
неговите операции, паричните потоци и промените в нетните активи за 
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с Финансовия 
регламент и счетоводните правила, основаващи се на международно 
признати счетоводни стандарти за публичния сектор. 

                                                      
1 Консолидираните финансови отчети включват счетоводен баланс, отчет за 

финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните 
активи, обобщение на основните счетоводни политики и други обяснителни бележки 
(включително отчитане по сектори). 

2 Отчетите за изпълнението на бюджета съдържат също и разяснителна информация. 
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Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите  

III. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2021 г., са законосъобразни и редовни 
във всички съществени аспекти. 

Разходи 

IV. ЕСП изразява две отделни становища относно законосъобразността 
и редовността на разходите за 2021 г. Това е поради факта, че Механизмът 
за възстановяване и устойчивост (МВУ) е временен инструмент, 
разработен и финансиран по коренно различен начин в сравнение 
с разходите от бюджета при обичайната многогодишна финансова рамка 
(МФР). 

Отрицателно становище относно законосъобразността и редовността 
на бюджетните разходи 

V. Поради съществения характер на констатациите, посочени в основанието 
за изразяване на отрицателно становище относно законосъобразността 
и редовността на бюджетните разходи, Европейската сметна палата счита, че 
бюджетните разходи, приети в отчетите за годината, приключила на 31 
декември 2021 г., са засегнати от съществено ниво на грешки. 

Становище относно законосъобразността и редовността на разходите 
по МВУ 

VI. Европейската сметна палата счита, че разходите по МВУ, приети 
в отчетите за годината, приключила на 31 декември 2021 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти. 

Основание за изразяване на становище 

VII. Европейската сметна палата извърши своя одит в съответствие 
с международните одитни стандарти на Международната федерация на 
счетоводителите (IFAC) и етичните кодекси и международните стандарти на 
ИНТОСАЙ (МСВОИ). Нейните отговорности съгласно тези стандарти и кодекси 
са описани по-подробно в раздела „Отговорност на одитора“ от настоящия 
доклад. Там е посочена още и информация въз основа на становището на ЕСП 
относно приходите (вж. точка XXXV) и разходите по МВУ (вж. точка XXXVII). 
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Европейската сметна палата също така отговаря на условията за независимост 
и изпълнява етичните си задължения в съответствие с Етичния кодекс на 
професионалните счетоводители, публикуван от Съвета за международни 
етични стандарти на счетоводителите. Считаме, че събраните одитни данни 
са достатъчни и подходящи за обосноваване на нашите становища. 

Основание за изразяване на отрицателно становище относно 
законосъобразността и редовността на бюджетните разходи 

VIII. ЕСП определя общия изчислен процент грешки при бюджетните 
разходи, приети в отчетите за годината, приключила на 31 декември 2021 г., 
на 3,0 %. Значителна част от тези разходи е засегната от съществено ниво на 
грешки. Това се отнася предимно до разходите, следващи принципа на 
възстановяване на средства, при които изчисленият процент грешки е 4,7 %. 
Тези разходи са достигнали 90,1 млрд. евро през 2021 г., което представлява 
63,2 % от одитната популация на ЕСП3. Отражението на установените от 
одиторите грешки е съществено и широко разпространено сред приетите 
разходи за годината. 

Основни одитни въпроси 

Европейската сметна палата извърши оценка на задължението за 
пенсионни плащания и други надбавки за служителите 

IX. Счетоводният баланс на ЕС включва задължение за пенсионни 
плащания и други надбавки за служителите в размер на 122,5 млрд. евро 
в края на 2021 г. (2020 — 116,0 млрд. евро), което представлява почти една 
четвърт от общата сума на задълженията за 2021 г. — 496,4 млрд. евро 
(2020 г. — 313,5 млрд. евро). 

X. По-голямата част от задължението за пенсионни плащания и други 
надбавки за служители (109,7 млрд. евро) е свързана 
с пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители 
на Европейския съюз (2020 г. — 100,7 млрд. евро). Tова вписано в отчетите 
задължение представлява оценка на настоящата стойност на очакваните 
бъдещи плащания, които ЕС е необходимо да направи с цел уреждане на 
своите задължения за пенсионни плащания. 

XI. Надбавките от пенсионноосигурителната схема се изплащат от бюджета 
на ЕС. Въпреки че ЕС не е създал конкретен пенсионен фонд, от който да 
покрива разходите за бъдещите задължения за пенсионни плащания, 

                                                      
3 Допълнителна информация е представена в точки 1.22—1.27 от Годишния доклад на 

ЕСП за 2021 г. 
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държавите членки съвместно гарантират изплащането им, а длъжностните 
лица участват във финансирането на една трета от пенсионноосигурителната 
схема. Евростат ежегодно изчислява това задължение от името на отговорния 
счетоводител на Комисията, като използва параметри като възрастов профил 
и продължителност на живота на служителите на ЕС и допускания за 
икономическата ситуация в бъдеще. Тези параметри и допускания се 
оценяват и от актюерските съветници на Комисията. 

XII. Увеличението на пасивите за пенсионни задължения през 2021 г. се 
дължи най-вече на намаляването на номиналния дисконтов процент, който 
се влияе от спадането на лихвените проценти в световен мащаб4. 

XIII. Втората по големина част от задължението за пенсионни плащания 
и други надбавки за служители представлява изчисленото задължение на ЕС 
към Общата здравноосигурителна схема, в размер на 10,3 млрд. евро в края 
на 2021 г. (2020 г. — 12,9 млрд. евро). Това задължение е свързано 
с разходите за здравеопазване на служителите на ЕС, които се извършват 
в периода след приключване на трудовата им дейност (след приспадане на 
техните вноски). 

XIV. В хода на извършения одит ЕСП провери актюерските допускания за 
тези схеми и свързаната с тях оценка на стойността. Тази оценка се базира на 
резултатите от работата, извършена от независими външни експерт-актюери. 
Одиторите провериха изходните данни, използвани за изчисленията, 
актюерските параметри и изчислението на задължението. Беше проверено 
представянето на пасивите в консолидирания счетоводен баланс, както 
и бележките към консолидираните финансови отчети. 

XV. Европейската сметна палата заключава, че изчисленият общ размер на 
задължението за пенсионни плащания и други надбавки за служители, 
посочени в консолидирания счетоводен баланс, е верен и надежден.  

Европейската сметна палата извърши оценка на значимите разчети в края 
на годината, представени в отчетите 

XVI. В края на 2021 г. изчислената стойност на допустимите разходи, 
извършени от бенефициентите, за които все още не е поискано 

                                                      
4 Годишни отчети на ЕС за 2021 г., бележка 2.9. 
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възстановяване, е 129,9 млрд. евро (2020 г. — 107,8 млрд. евро). Тези суми са 
отразени като начислени разходи5. 

XVII. Увеличението в оценката е главно поради МВУ, основния компонент 
на NextGenerationEU (NGEU), временният инструмент за възстановяване, 
с който се цели да се преодолеят краткосрочните социално-икономически 
щети, причинени от пандемията от COVID-19. Плащанията за държавите 
членки по този инструмент ще следват предварително определена схема на 
траншове до 2026 г. В края на 2021 г. начислените разходи по МВУ възлизат 
на 12,3 млрд. евро. 

XVIII. За да оцени разчетите в края на годината, ЕСП провери системата за 
извършване на изчисления във връзка с разделянето на финансовите 
периоди, създадена от Комисията с цел да осигурява точност 
и изчерпателност в генералните дирекции, в които са извършени по-голямата 
част от разходите. При одитната проверка на извадка от фактури и авансови 
плащания бяха разгледани съответните изчисления във връзка с разделянето 
на финансовите периоди, за да се вземе предвид рискът от неточно 
представяне на начислените разходи. Бяха поискани пояснения от 
счетоводните служби на Комисията във връзка с приложената обща 
методология за изготвянето на тези разчети. 

XIX. Европейската сметна палата заключава, че изчисленият общ размер 
на начислените разходи и другите авансови плащания към държавите 
членки, са представени вярно в консолидирания счетоводен баланс.  

ЕСП провери активите, генерирани в резултат на процеса на оттегляне на 
Обединеното кралство от ЕС 

XX. От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава — 
членка на ЕС. Съгласно Споразумението за оттегляне Обединеното кралство 
се ангажира да спазва всички финансови задължения по предходната МФР, 
възникнали в резултат от нейното членство. През преходния период, 
приключил на 31 декември 2020 г., Обединеното кралство продължи да 
участва във финансирането на бюджета на ЕС и да получава плащания от 
него, както всяка друга държава членка. 

XXI. След края на преходния период, предвид по-нататъшни реципрочни 
задължения, поети от ЕС и Обединеното кралство, се създават определени 
задължения и вземания за ЕС. Тези задължения следва да бъдат отразени 

                                                      
5 Те включват начислени разходи в размер на 77,8 млрд. евро в пасивите на 

счетоводния баланс и 52,1 млрд. евро в активите на баланса, които намаляват 
стойността на авансовото финансиране. 
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в годишните отчети на ЕС. Комисията изчисли, че към датата на счетоводния 
баланс отчетите на ЕС показват нетни вземания, дължими от Обединеното 
кралство, в размер на 41,8 млрд. евро (2020 г. — 47,5 млрд. евро), от които 
10,9 млрд. евро са разчетени за плащане през първите 12 месеца след датата 
на приключването.  

XXII. Механизмът на плащане, който следва да се приложи към 
реципрочните задължения съгласно Споразумението за оттегляне, е 
определен в член 148 („Плащания след 2020 г.“) от споразумението. През 
2021 г. сумата, докладвана като дължима от Обединеното кралство съгласно 
член 136 и членове 140—147, възлиза на 11,9 млрд. евро. Общият размер на 
плащанията, получени от Обединеното кралство през 2021 г., възлиза на 
6,8 млрд. евро. Оставащото салдо в края на годината, възлизащо на 5,1 млрд. 
евро, е било дължимо на пет равни месечни транша от януари до май 2022 г. 
включително, в съответствие с механизма, предвиден в член 148 от 
Споразумението за оттегляне. 

XXIII.  Като част от обичайната одитна процедура ЕСП обсъди с Комисията 
графика, точността и пълнотата на признатите суми на активите 
и извършените плащания. Одиторите преизчислиха въпросните суми, 
равниха ги със съответните счетоводни записи и провериха 
целесъобразността на всички използвани допускания. 

XXIV. Те заключават, че оценката на общия размер на признатите активи, 
свързани с процеса на оттегляне на Обединеното кралство, е представена 
вярно в консолидираните годишни отчети. 

ЕСП оцени отражението на руското нашествие в Украйна върху отчетите  

XXV. На 24 февруари 2022 г. Русия нахлу в Украйна. Тъй като ЕС 
предоставя помощ на Украйна под формата на заеми и безвъзмездна 
финансова помощ, ЕСП провери изчисленията на Комисията относно 
експозицията на ЕС към финансов риск, както и използваните за тях изходни 
данни, за да се увери, че последиците от това значимо събитие са отразени 
по подходящ начин в отчетите на ЕС. Одиторите на ЕСП сравниха 
изчисленията на Комисията със своите собствени изчисления и с друга 
налична информация по този въпрос. 

XXVI. Те заключиха, че нахлуването на Русия в Украйна правилно е 
определено като събитие, неизискващо извършване на корекции и настъпило 
след съставянето на счетоводния баланс. Неговото отражение е оповестено 
по подходящ начин и е отразено вярно в консолидираните годишни отчети. 
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ЕСП оцени отражението на мерките, свързани с пандемията от COVID-19, 
върху отчетите  

XXVII. Пандемията от COVID-19 засегна сериозно икономиките 
и публичните финанси на държавите членки. Европейската комисия 
мобилизира значителни средства за укрепване на секторите на общественото 
здравеопазване в държавите членки и за смекчаване на социално-
икономическото въздействие на пандемията в ЕС. Бяха предприети мерки за 
финансиране на спешни медицински доставки, за въвеждане на по-голяма 
гъвкавост при използването на финансовата подкрепа от европейските 
структурни и инвестиционни фондове и за предоставяне на заеми на 
държавите членки при благоприятни условия. Тези инициативи оказаха 
значително въздействие върху финансовите отчети. 

XXVIII. Като част от обичайните одитни процедури ЕСП извърши одит на 
активите, пасивите, приходите и разходите, включително тези, свързани 
с мерките, предприети от Комисията. ЕСП заключава, че те са представени 
вярно в консолидираните годишни отчети. 

Други въпроси 

XXIX. Ръководството носи отговорност по отношение на информацията, 
изложена в рубриката „Друга информация“. Тя включва частта „Основни 
финансови събития през годината“, но не и консолидираните отчети, нито 
одитния доклад на ЕСП за тях. Становището на ЕСП относно консолидираните 
отчети не обхваща тази друга информация и поради това не формулираме 
заключение за достоверност във връзка с нея. В контекста на извършения 
одит на консолидираните отчети отговорността на ЕСП е да проучи тази 
информация и да прецени дали тя не показва съществено несъответствие 
с консолидираните отчети или с данните, получени по време на одита, и дали 
не съдържа съществени неточности в друго отношение. Ако ЕСП установи, че 
при данните в раздел „Друга информация“ са налице съществени неточности, 
тя е длъжна да оповести този факт. Одиторите считат, че не са налице 
съществени неточности в това отношение. 

Отговорност на ръководството 

XXX. В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент 
ръководството отговаря за изготвянето и представянето на консолидираните 
отчети на ЕС въз основа на международно признатите счетоводни стандарти 
за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, 
въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за 
изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат 
съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или 
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от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на 
съответствието на дейностите, финансовите операции и отразената във 
финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба (закони, 
регламенти, принципи, правила и стандарти). Комисията носи крайната 
отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на 
операциите, свързани с отчетите на ЕС (член 317 от ДФЕС). 

XXXI. При изготвянето на консолидираните отчети ръководството следва 
да извърши оценка на способността на ЕС да продължи да работи като 
действащо предприятие, да оповестява всяка актуална информация и да 
използва счетоводна отчетност на база принципа на действащо предприятие, 
освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира предприятието или 
да прекрати неговата дейност, или когато на практика няма друга 
алтернатива, освен да постъпи по този начин. 

XXXII. Комисията отговаря за контрола върху процедурата за финансово 
отчитане на ЕС. 

XXXIII. Съгласно Финансовия регламент (Дял XIII) отговорният 
счетоводител на Комисията следва да представи за одит консолидираните 
отчети на ЕС — предварителните отчети до 31 март на следващата година, 
а окончателните отчети до 31 юли. Още в предварителните отчети следва да 
се съдържа точно и вярно описание на финансовото състояние на ЕС. Ето 
защо е изключително важно всички позиции от предварителните отчети да 
бъдат представени като окончателни изчисления, за да може ЕСП да изпълни 
задълженията си съгласно Дял XIII на Финансовия регламент и в рамките на 
определените срокове. Промените между предварителните и окончателните 
отчети принципно следва да са в резултат единствено на констатациите на 
ЕСП. 

Отговорност на одитора за извършване на одит на консолидираните отчети 
и на операциите, свързани с тях 

XXXIV. Целта на ЕСП е да получи достатъчна увереност, че 
консолидираните отчети на ЕС не са засегнати от съществени неточности и че 
свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на 
извършения одит ЕСП също така следва да представи на Европейския 
парламент и на Съвета Декларация за достоверност относно надеждността на 
отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, 
но тя не представлява гаранция, че при одита са разкрити всички евентуални 
съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна 
уредба. Те могат да се дължат на измами или на грешки и се считат за 
съществени, ако може разумно да се очаква, че, взети поотделно или заедно, 
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те могат да повлияят на евентуалните икономически решения, които ще 
бъдат приети въз основа на тези консолидирани отчети. 

XXXV. В областта на приходите проверката на ЕСП на собствените 
ресурси от ДДС и БНД приема за своя отправна точка съответните 
макроикономически агрегати, въз основа на които са изчислени тези ресурси, 
и прави оценка на системите на Комисията за обработка на данните до етапа 
на получаването на вноските от държавите членки и вписването им 
в консолидираните отчети. По отношение на традиционните собствени 
ресурси ЕСП проверява отчетите на митническите органи и анализира 
потоците от мита до етапа, в който съответните суми се получат от Комисията 
и се впишат в сметките. Рискът, свързан с митата, е те да не бъдат 
декларирани или да бъдат декларирани неточно от вносителите пред 
националните митнически органи. В такъв случай размерът на реално 
събраните вносни мита ще е по-малък, отколкото сумата, която теоретично 
би трябвало да бъде събрана. Тази разлика е известна като „разлика между 
дължимите и събраните мита“. Укритите мита не се отразяват в счетоводните 
системи за ТСР на държавите членки и не попадат в обхвата на одитното 
становище на ЕСП относно приходите. 

XXXVI. В областта на разходите ЕСП проверява операциите по 
извършване на плащания след като разходите са били извършени, вписани 
и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, с изключение 
на авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. ЕСП 
проверява авансовите плащания след като получателят на тези средства 
представи доказателства за използването им по предназначение, 
а съответната институция или орган приеме тези доказателства, като уравни 
авансовото плащане, което може да се случи през следващата година. 

XXXVII. Тази година за първи път одитната дейност на ЕСП обхвана 
и разходите по Механизма за възстановяване и устойчивост. За разлика от 
други бюджетни разходи, които се основават на възстановяване на разходи 
и/или спазване на условия, по Механизма за възстановяване и устойчивост 
условието за плащане е задоволителното постигане на предварително 
определени ключови етапи или цели. Затова ЕСП провери дали Комисията е 
събрала достатъчни и уместни доказателства в подкрепа на оценката си на това 
условие. Тази оценка не разглежда спазването на другите правила на ЕС и на 
държавите членки. 

XXXVIII. По време на целия одит ЕСП упражнява професионална 
преценка и поддържа отношение на професионален скептицизъм. Тя също 
така: 

а) установява и прави оценка на риска от съществени неточности 
в консолидираните отчети или съществено несъответствие на 
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операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, 
независимо дали това се дължи на измами или на грешки. ЕСП 
разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове 
и получава одитни доказателства, които са достатъчни и подходящи като 
база за предоставяното от нея становище. Случаите на съществени 
неточности или несъответствия, произтичащи от измами, са по-трудни за 
разкриване от случаите, произтичащи от грешки, тъй като измамата 
може да включва тайно споразумение, фалшификация, преднамерен 
пропуск, неточно представяне на информация или пренебрегване на 
вътрешния контрол. Поради това рискът подобни случаи да не бъдат 
разкрити е по-голям. 

б) се запознава с вътрешния контрол, свързан с конкретния одит, с оглед 
разработване на подходящи одитни процедури, но не с цел изразяване 
на становище относно ефективността на вътрешния контрол. 

в) прави оценка на уместността на използваните от ръководството 
счетоводни политики и на основателността на счетоводните разчети 
и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството. 

г) формулира заключение относно уместността на използването от 
ръководството на счетоводно отчитане на база действащо предприятие 
и, въз основа на получените одитни доказателства, заключава дали е 
налице съществена несигурност, свързана със събития или условия, 
които могат да породят значими съмнения относно способността на 
организацията да продължи да функционира като действащо 
предприятие. Ако ЕСП заключи, че е налице такава съществена 
несигурност, тя трябва да обърне внимание в своя одитен доклад на 
свързаните с това оповестявания в консолидираните отчети или, в случай 
че тези оповестявания са недостатъчни, да измени своето становище. 
Заключенията на ЕСП се основават на одитни доказателства, получени до 
датата на изготвяне на доклада. Бъдещи събития или условия обаче 
могат да принудят организацията да преустанови съществуването си като 
действащо предприятие; 

д) оценява цялостното представяне, структурата и съдържанието на 
годишните отчети, в т.ч. всички оповестявания, както и дали годишните 
отчети представят достоверно съответните операции и събития; 

е) получава достатъчни и уместни одитни доказателства във връзка 
с финансовата информация относно организациите в рамките на 
консолидирания обхват на Европейския съюз, за да изрази становище 
относно консолидираните отчети и свързаните с тях операции. ЕСП 
отговаря за насочването, надзора и извършването на одита и тя 
единствена носи отговорност за своето одитно становище. 
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XXXIX. Наред с други въпроси, ЕСП информира ръководството относно 
планирания обхват и график на одита и значимите одитни констатации, 
включително относно евентуални значими недостатъци на вътрешния 
контрол. 

XL. По отношение на въпросите, разисквани с Комисията и други 
одитирани организации, ЕСП определя кои от тях са от най-голямо значение 
при одита на консолидираните отчети и следователно представляват основни 
одитни въпроси за текущия период. ЕСП описва тези въпроси в своя доклад, 
освен ако по силата на действащ закон или регламент се забранява публично 
оповестяване на въпроса, или когато в изключително редки случаи бъде 
взето решение, че даден въпрос не трябва да бъде упоменат в нейния 
доклад, тъй като основателно може да се очаква неблагоприятните 
последствия от оповестяването на тази информация да бъдат повече от 
ползите за обществения интерес. 

14 юли 2022 г. 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Председател 

Европейска сметна палата 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
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Въведение 

Роля на Европейската сметна палата 

1.1. Европейската сметна палата (ЕСП) е независимият одитор на ЕС. 
В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)6 
Европейската сметна палата: 

а) предоставя становище относно отчетите на ЕС; 

б) извършва проверки, за да установи дали бюджетът на ЕС се използва 
в съответствие с приложимите закони и други нормативни актове; 

в) докладва дали средствата на ЕС се разходват по икономичен, ефективен 
и ефикасен начин7; и 

г) предоставя становища относно законодателни предложения с отражение 
върху финансовото управление на средствата на ЕС или свързани с това 
аспекти. 

1.2. Извършената одитна дейност на Европейската сметна палата за целите на 
Декларацията за достоверност (описана в приложение 1.1) изпълнява първата 
и втората от тези цели. В отделна част на Годишния доклад8 са представени 
аспекти, свързани с резултатите от изпълнението на бюджета (икономичност, 
ефикасност и ефективност на разходите). Цялостната одитна дейност на ЕСП 
също допринася в значителна степен и за формулирането на нейните становища 
относно законодателни проекти. 

                                                      
6 Членове 285—287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

7 В съответствие с принципа на добро финансово управление. 

8 ЕСП докладва по тези аспекти в своя „Доклад относно резултатите, постигнати 
с бюджета на ЕС — състояние в края на 2021 година“ и в специалните си доклади, 
свързани с изпълнението. 
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1.3. Настоящата глава от Годишния доклад: 

а) представя контекста на Декларацията за достоверност и прави преглед на 
констатациите и заключенията на ЕСП относно надеждността на отчетите 
и редовността на свързаните с тях операции, вкл. информацията на 
Комисията относно редовността на операциите; 

б) включва информация относно случаите на предполагаема измама, 
докладвани от ЕСП на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) 
и Европейската прокуратура (EPPO), и одитите на ЕСП относно действията на 
ЕС за борба с измамите; 

в) представя в обобщен вид одитния подход на ЕСП (вж. приложение 1.1). 

1.4. През 2021 г. нашата проверка обхвана и еднократното плащане за Испания 
по МВУ9. МВУ е основният компонент на пакета NGEU10, с който се цели 
преодоляване на последиците след пандемията от COVID-19. Резултатите от този 
одит формират основата на изготвеното от нас становище за редовността на 
разходите по МВУ за 2021 г. Механизмът за възстановяване и устойчивост е 
временен инструмент, разработен и финансиран по коренно различен начин 
в сравнение с разходите от бюджета при обичайните МФР. Ето защо одиторите 
решиха да посветят отделна глава (глава 10) на разходите по МВУ, като 
представят одитния си подход, контекста на извършената дейност и преглед на 
констатациите и заключенията. Предвид това глава 1 не обхваща МВУ, а е 
съсредоточена изключително върху разходите от бюджета на ЕС по функции 1—7 
от МФР.  

1.5. Свързаните с COVID-19 ограничения за пътуване и здравни ограничения 
продължиха да възпрепятстват ЕСП за извършване на проверки на място, 
получаване на оригинални документи, събеседване пряко със служители на 
одитирания обект и за проверка на физическото съществуване на финансираните 
от ЕС крайни продукти. Затова ЕСП продължи да адаптира начина си на работа 
към съществуващата ситуация, като извършваше предимно документни проверки 
и събеседвания с одитираните субекти чрез видеоконферентна връзка. Липсата 

                                                      
9 Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на МВУ. 

10 Регламент (EC, Eвратом) 2020/2094 на Съвета за създаване на Инструмент на 
Европейския съюз за възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след 
кризата с COVID-19. 
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на проверки на място означава, че продължава да съществува11 по-голям риск от 
неразкриване на нередности12; одиторите обаче смятат, че получените от 
одитираната страна доказателства са позволили да изпълнят и приключат своята 
одитна дейност. 

Извършваните от ЕС разходи са важен инструмент за 
постигане на целите на политиките 

1.6. Извършваните от ЕС разходи са важен, но не единствен инструмент за 
постигане на целите на политиките. Други важни мерки са използването на 
законодателството и правото на свободно движение на стоки, услуги, капитали 
и хора на територията на ЕС. През 2021 г. общият размер на разходите за сектор 
„Държавно управление“ на държавите — членки на ЕС (7 459 млрд. евро), 
представлява 53 % от техния брутен национален доход (14 069 млрд. евро). 
Разходите от бюджета на ЕС13 възлизат на 181,5 млрд. евро, което представлява 
2,4 % от общия размер на разходите за сектор „Държавно управление“ на 
държавите — членки на ЕС, и 1,3 % от техния брутен национален доход (вж. 
фигура 1.1). Като се вземат предвид допълнителните плащания с източник 
целеви приходи, с които се предоставя безвъзмездна финансова помощ по МВУ 
в размер на 46,5 млрд. евро, общият размер на извършените през 2021 г. 
плащания възлиза на 228,0 млрд. евро14. 

                                                      
11 Точка 1.4 от Годишния доклад на ЕСП за 2020 г. 

12 Рискът от неразкриване представлява риск одиторът да не разкрие дадено 
отклонение от правилата, което не е било коригирано от вътрешния контрол на 
одитирания обект. 

13 Разходите от бюджета на ЕС включват средствата по NGEU за няколко програми по 
функции от МФР за периода 2021–2027 г., които се разходват в съответствие със 
специфичните за сектора правила. Те обаче не обхващат средствата по МВУ, които не 
са част от приетия бюджет на ЕС, а се финансират по-скоро чрез издаването на 
облигации. 

14 Консолидирани годишни отчети на ЕС за 2021 г., отчети за изпълнението на бюджета 
и обяснителни бележки, раздел 6.3 от МФР: Усвояване на бюджетни кредити за 
плащания. 
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Фигура 1.1 — Разходи от бюджета на ЕС за 2021 г. и разходи на 
сектор „Държавно управление“ като дял от брутния национален 
доход (БНД) 

 
Източник: 
БНД на ЕС27: Консолидирани годишни отчети на Европейската комисия за 2021 г., приложение А 
— Приходи 
Разходи на сектор „Държавно управление“ на ЕС-27: База данни на Евростат — Държавни 
приходи, разходи и основни агрегати; данни, извлечени на 25.04.2022 г.; 
Разходи от бюджета на ЕС: Европейска комисия — консолидирани годишни отчети на 
Европейския съюз за 2021 г. 

1.7. Средствата от ЕС се изплащат на бенефициентите или чрез единични 
плащания/годишни вноски, или чрез поредица от плащания в рамките на 
многогодишните разходни схеми. Плащанията от бюджета на ЕС за 2021 г. са 
в размер на 144,4 млрд. евро, включително единични, междинни и окончателни 
плащания, плюс 37,1 млрд. евро авансово финансиране. Както се вижда от 
фигура 1.2, най-голямата част от бюджета на ЕС е изразходвана за областите 
„Сближаване, устойчивост и ценности“ и „Природни ресурси и околна среда“, 
следвани от „Единен пазар, иновации и цифрова сфера“. 

100 %
Брутен национален доход на ЕС-27  
14 069 млрд. евро

53,0 %
Разходи на сектор „Държавно управление“ на ЕС-27
7 459 млрд. евро

1,3 %
Разходи от бюджета на ЕС
181,5 млрд. евро
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Фигура 1.2 — Разходи от бюджета на ЕС за 2021 г. по функции от 
многогодишната финансова рамка (МФР) 

 
Източник: ЕСП. 

Сигурност и отбрана
0,7 (0,4 %)

Европейска публична администрация 
10,7 (5,9 %)

Специални 
инструменти

1,3 (0,7 %)

Миграция и управление 
на границите

2,5 (1,4 %)  

Сближаване, 
устойчивост и ценности

80,1 (44,1 %) Природни ресурси 
и околна среда
56,8 (31,3 %)

Съседните региони и светът
10,9 (6,0 %)

Единен пазар, иновации 
и цифрова сфера 
18,5 (10,2 %)

Функция 1 от МФР (Глава 4) „Единен пазар, иновации и цифрова сфера“
Функция 2 от МФР (Глава 5) „Сближаване, устойчивост и ценности“ 
Функция 3 от МФР (Глава 6) „Природни ресурси и околна среда“
Функция 4 от МФР (Глава 7) „Миграция и управление на границите“
Функция 5 от МФР (Глава 7) „Сигурност и отбрана“
Функция 6 от МФР (Глава 8) „Съседните региони и светът“
Функция 7 от МФР (Глава 9) „Европейска публична администрация“
Специални инструменти (извън МФР)

Плащания за 2021 г. (в млрд. евро)

181,5
млрд. евро 
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Одитни констатации за финансовата 
2021 година 

Надеждност на отчетите 

Отчетите не са засегнати от съществени неточности 

1.8. Констатациите на ЕСП се отнасят до консолидираните отчети15 на 
Европейския съюз (наричани по-нататък „отчетите“) за финансовата 2021 г. 
Отчетите, заедно с писменото изявление на отговорния счетоводител, са 
получени от ЕСП на 28 юни 2022 г., преди крайния срок за представянето им, 
определен във Финансовия регламент16. Към тях е добавен раздел „Основни 
финансови събития през годината“17 (Financial highlights of the year), който не е 
обхванат в нашето одитно становище. Въпреки това, съгласно изискванията на 
одитните стандарти, ЕСП направи оценка на неговото съответствие 
с информацията, изложена в отчетите. 

1.9. Публикуваните от Комисията отчети показват, че към 31 декември 2021 г. 
общият размер на пасивите е 496,4 млрд. евро, а на активите — 414,1 млрд. евро. 
Разликата от 82,3 млрд. евро представлява (отрицателните) нетни активи, които 
включват резервите и онази част от разходите, които вече са извършени от ЕС до 
31 декември и следва да се финансират от бъдещи бюджети. Финансовият 
резултат за 2021 г. възлиза на 42,1 млрд. евро. 

                                                      
15 Консолидираните отчети включват: 

а) консолидираните финансови отчети, в т.ч. счетоводен баланс (който отразява 
активите и пасивите в края на годината), отчет за финансовия резултат (който 
представя приходите и разходите за годината), отчет за паричните потоци (който 
показва по какъв начин промените в сметките се отразяват на паричните 
средства и на техните еквиваленти) и отчет за промените в нетните активи, както 
и бележки към финансовите отчети; 

б) отчетите за изпълнението на бюджета по отношение на приходите и разходите 
за годината, както и съпътстващи бележки. 

16 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза. 

17 Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2) – 'Financial Statement Discussion and Analysis' 
of the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). 
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1.10. При извършения одит беше установено, че отчетите не са засегнати от 
съществени неточности. Резултатите от одитната дейност на ЕСП във връзка 
с финансовото и бюджетното управление на средствата на ЕС са представени 
в глава 2. 

Основни одитни въпроси, свързани с финансовите отчети за 2021 г. 

1.11. Основни одитни въпроси са тези, които според нашата професионална 
преценка са имали най-голямо значение при извършването на одита на 
финансовите отчети за текущия период. Тези въпроси са разгледани общо 
в контекста на одита на финансовите отчети и при изготвянето на нашето 
становище относно отчетите. ЕСП не предоставя отделно становище по тях. ЕСП 
докладва относно основните одитни въпроси в декларацията за достоверност. 

Редовност на операциите 

1.12. ЕСП провери приходите и разходите на ЕС, за да прецени дали неговите 
ресурси са събрани и изразходвани в съответствие с приложимите закони и други 
нормативни актове18. Резултатите от извършения одит са представени в глава 3 
относно приходите и в глави 4—9 относно разходите. Данните, докладвани за 
МВУ, са представени в глава 10. 

Одитът на ЕСП обхваща приходните и разходните операции, 
свързани с отчетите 

1.13. В областта на приходите ЕСП получи достатъчна увереност за целите на 
своето одитно становище, като извърши оценка на избрани ключови системи 
и тестове на операциите. Разгледаната извадка от операции беше подбрана така, 
че да бъде представителна за всички източници на приходи в бюджета на ЕС, 
които се състоят от четири категории собствени ресурси и приходи от други 
източници. Освен това в извадката на ЕСП бяха включени външни целеви 

                                                      
18 Включително операции от периода 2014–2020 г. и предходни периоди на МФР. 
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приходи, използвани за финансиране на невъзстановимия компонент 
(безвъзмездната финансова помощ)19 на МВУ (вж. точки 3.2—3.4). 

1.14. В областта на разходите ЕСП формира представителна извадка от 
740 операции. Те включват трансфери на средства от бюджета на ЕС към крайни 
получатели (вж. точки (12) и (13) в приложение 1.1). Тестването на тези 
операции допринася за изготвянето на Декларацията за достоверност на ЕСП и за 
изчисляването на дела на нередовните операции в общата одитна популация, 
в частта на високорисковите и на нискорисковите разходи (вж. точка 1.19) и във 
всяка функция на МФР, за която ЕСП предоставя специфична оценка (функции 1, 
2, 3 и 7). 

1.15. През 2021 г. одитната популация на ЕСП за тестване на приходите е 
в размер на 239,6 млрд. евро20 (вж. фигура 3.1), а популацията за тестване на 
разходите — 142,8 млрд. евро21. Тези суми включват както вноски от, така 
и плащания за Обединеното кралство, в съответствие с условията, посочени 
в споразумението за оттегляне22. 

1.16. На фигура 1.3 е показана одитната популация на ЕСП за тестване на 
разходите — с разбивка по единични, междинни (когато такива са приети от 
Комисията) и окончателни плащания; уравняване на авансови плащания 
и годишни решения за приемане на отчетите. За сравнение са показани 
разходите на ЕС по функции от МФР (вж. точка (12) от приложение 1.1). 

                                                      
19 Това включва средствата, взети от Комисията като заем с цел предоставяне на 

безвъзмездна финансова подкрепа за държавите членки в рамките на инструмента 
NGEU. ЕС ще трябва да върне тези средства в бъдеще. 

20 Бюджетни приходи в размер на 184,1 млрд. евро и целеви приходи (за 
невъзстановимата подкрепа по МВУ) в размер на 55,5 млрд. евро; консолидирани 
годишни отчети на ЕС за 2021 г., таблица 2 от „Отчети за изпълнението на бюджета 
и обяснителни бележки“. 

21 Включително средствата по NGEU за няколко програми по функции от МФР за периода 
2021–2027 г., които се разходват в съответствие със специфичните за сектора правила. 

22 Чл. 136 и чл. 138 от Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за 
атомна енергия. 
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Фигура 1.3 — Одитна популация на ЕСП (142,8 млрд. евро) и разходи 
от бюджета на ЕС (181,5 млрд. евро) за 2021 г. по функции от МФР 

 
(*) За областта „Сближаване, устойчивост и ценности“ бяха установени междинни плащания от 
63,0 млрд. евро за програмния период 2014—2020 г., които не са включени в отчетите, свързани 
с пакетите документи за предоставяне на увереност, които Комисията прие през 2021 г. (вж. 
фигура 5.1). Те са включени в авансовото финансиране на стойност 78,7 млрд. евро и затова не 
бяха включени в извадката на ЕСП за Годишния доклад за 2021 г. Тези плащания ще бъдат 
включени в одитната ни популация през годината, в която Комисията приеме съответните отчети 
(например в Декларацията за достоверност за 2022 г. за плащанията от счетоводната 
2020/2021 година). 

Източник: ЕСП. 

 Единични, междинни и окончателни плащания

 Авансови плащания (в т.ч. към инструментите за финансов инженеринг, Европейския фонд 
за стратегически инвестиции, агенциите и Гаранционния фонд за външни дейности)

 Уравняване на авансово финансиране (вкл. плащания от доверителния фонд по функция 6 
от МФР и плащанията през 2019 г. и 2020 г. за ОП, приключени през 2021 г. по функция 2 от МФР) 

 Годишно решение за приемане на отчетите
(за разходите от програмните периоди 2014—2020 г. и 2007—2013 г.) 

0 20 40 60 80
млрд. евро

Горна лента - плащания

Долна лента - одитирана популация на ЕСП

Единен пазар, иновации и цифрова сфера

Сближаване, устойчивост и ценности

Природни ресурси и околна среда

Миграция и управление на границите

Съседните региони и светът

Европейска публична администрация

Сигурност и отбрана

Специални инструменти

18,5
14,3

(*) 80,1
47,9

56,8
56,6

2,5
2,6

10,9
10,0

10,7
10,7

0,7
0,6

1,3
0,1

32



 

 

1.17. На фигура 1.4 се вижда, че функция „Природни ресурси и околна среда“ 
съставлява най-големият дял от цялостната популация на ЕСП (39,7 %), следвана 
от функциите „Сближаване, устойчивост и ценности“ (33,5 %) и „Единен пазар, 
иновации и цифрова сфера“ (10,0 %). 

Фигура 1.4 — Преглед на одитната популация на ЕСП за 2021 г. 
(142,8 млрд. евро) по функции от МФР 

 
Източник: ЕСП. 

Продължават да се срещат грешки при някои конкретни видове 
разходи 

1.18. По отношение на редовността на приходите и разходите на ЕС, 
основните констатации на Европейската сметна палата са: 

а) В областта на приходите одитните доказателства показват като цяло, че 
нивото на грешките в тази област не е съществено. Проверените от 
Европейската сметна палата системи, свързани с приходите, като цяло са 
ефективни. Ключовите системи за вътрешен контрол на традиционните 
собствени ресурси (ТСР), които одиторите провериха в някои държави 
членки, както и управлението на резервите във връзка с ДДС и отворените 
въпроси, свързани с ТСР, проверени в Комисията, не са напълно ефективни 
поради съществуващи слабости (вж. точки 3.10—3.12 и 3.15—3.17). ЕСП 
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установи също така, че изпълнението на няколко действия от следвания от 
Комисията План за действие в областта на митниците, насочени към 
преодоляване на разликата между дължимите и събраните мита, е било 
забавено (вж. точка 3.13). Тази слабост не е в противоречие с изразеното от 
ЕСП одитно становище относно приходите, тъй като не засяга операциите, 
свързани с отчетите, а само риска, че ТСР може да са непълни. 

б) Одитните доказателства сочат, че при разходите общото ниво на грешки е 
съществено — 3,0 %23 (вж. фигура 1.5). Функция „Сближаване, устойчивост 
и ценности“ е с най-голям дял в изчисления процент грешки (1,2 процентни 
пункта), следвана от функции „Природни ресурси и околна среда“ 
(0,7 процентни пункта), „Съседните региони и светът“ (0,4 процентни пункта) 
и „Единен пазар, иновации и цифрова сфера“ (0,4 процентни пункта). 
Продължава да е налице съществено ниво на грешки при високорисковите 
разходи, които се основават главно на принципа на възстановяване на 
разходите (вж. точки 1.19, 1.22 и 1.23). Тези разходи представляват 63,2 % от 
одитната популация на ЕСП. 

                                                      
23 С ниво на увереност 95 % ЕСП преценява, че изчисленият процент грешки 

в популацията е между 2,2 % и 3,8 % (съответно долна и горна граница на грешките). 
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Фигура 1.5 — Изчислен процент грешки и одитна популация  
(2017—2021 г.) 

 
Забележка: ЕСП определя като грешка размерът на онези средства, които не е трябвало да бъдат 
изплатени от бюджета на ЕС. Грешка възниква, когато средствата не са използвани в съответствие 
с приложимото законодателство на ЕС и поради това разходването им не отговаря на целите на 
това законодателство, прието от Съвета на ЕС и Европейския парламент, или на конкретни 
национални правила в държавите членки. 

Източник: ЕСП. 

Сложността на правилата и начинът на отпускане на средствата от ЕС 
имат отражение върху риска от грешки 

1.19. След анализ на риска въз основа на резултати от свои предишни одити 
и оценка на системите за управление и контрол, ЕСП раздели одитната популация 
от операции на високорискови и нискорискови разходи, за да избере 
представителна извадка. ЕСП смята, че: 

— Рискът от грешки е по-нисък при разходите, които се извършват съгласно 
опростени правила. Към този тип разходи спадат предимно тези, свързани 
с права за получаване на плащане, при които бенефициентите следва да 
отговарят на някои условия, които обикновено не са сложни, както и част от 
административните разходи (за заплати и пенсии на служителите на ЕС). 
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— Рискът от грешки е висок при разходите, които се извършват съгласно 
сложни правила. Това са предимно плащания за възстановяване на 
разходи, при които бенефициентите подават заявления за направени от тях 
допустими разходи. За тази цел бенефициентите трябва не само да докажат, 
че изпълняват дейност, която е допустима за подпомагане, но и да 
представят доказателства за извършени възстановими разходи. В хода на 
този процес те често трябва да следват сложни правила по отношение на 
това кои разходи могат да бъдат заявени за възстановяване (допустимост) 
и как те могат да бъдат правилно извършвани (обществени поръчки или 
правила за държавна помощ). 

1.20. През 2021 г. ЕСП отново установи, че нискорисковите разходи не са 
съществено засегнати от грешки, но при високорисковите разходи все още се 
наблюдава съществено ниво на грешки. Затова одитните резултати на ЕСП за 
2021 г. потвърждават оценката, изразена в нашия анализ и класификация на 
риска, че начинът на разходване на средствата дава отражение върху риска от 
грешки. 

1.21. На фигура 1.6 и в точки 1.22—1.31 е предоставена повече информация 
относно популацията с висок риск и откритите в нея грешки. 

Фигура 1.6 — Одитна популация за 2021 г. —  
разбивка по високорискови и нискорискови разходи 

 
Източник: ЕСП. 
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Значителна част от одитираната от ЕСП популация е засегната съществено от 
грешки 

1.22. Високорисковите разходи представляват 63,2 % от одитната популация 
на ЕСП. Делът им се е увеличил леко в сравнение с предходната година, когато е 
бил около 59,0 %. На фигура 1.7 е показано, че функция „Сближаване, 
устойчивост и ценности“ заема най-големият дял от високорисковата популация 
на ЕСП (46,3 млрд. евро), следвана от функциите „Природни ресурси и околна 
среда“ (18,4 млрд. евро), „Единен пазар, иновации и цифрова сфера“ (10,8 млрд. 
евро) и „Съседните региони и светът“ (8,8 млрд. евро). В точки 1.24—1.27 са 
представени в обобщен вид констатациите на ЕСП за всяка от тези функции. 

1.23. Като взема предвид резултатите от тестването във всички функции на 
МФР, ЕСП изчислява процента грешки при високорисковите разходи на 4,7 % 
(2020 г. — 4,0 %), което надхвърля прага на същественост от 2,0 % (фигура 1.6). 

Фигура 1.7 — Високорискови и нискорискови разходи — разбивка по 
функции от МФР 

 
Източник: ЕСП. 
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1.24. Функция „Сближаване, устойчивост и ценности“ (глава 5) — 
разходите в тази област се извършват основно чрез Европейския фонд за 
регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд. В нея 
преобладават плащанията за възстановяване на извършени разходи, които ЕСП 
счита за високорискови. Основните видове грешки, които ЕСП откри и остойности, 
са: недопустими проекти и разходи, липса на важни оправдателни документи, 
нарушения на правилата на вътрешния пазар (по-специално неспазване на 
правилата за държавна помощ) и неспазване на правилата за обществените 
поръчки. 

1.25.  Функция „Природни ресурси и околна среда“ (глава 6) — по 
отношение на разходните области, определени като високорискови от ЕСП 
(развитие на селските райони, пазарни мерки и други области на политика по 
функция 3 от МФР извън общата селскостопанска политика (ОСП), които 
представляват около 32,6 % от разходите по тази функция, одиторите отново 
установиха съществено ниво на грешки. Плащанията в тези области се извършват 
предимно на принципа на възстановяване на извършени разходи. Най-често 
срещаните грешки в тази област са недопустими бенефициенти или разходи, 
административни грешки и неспазване на поети задължения в областта на 
агроекологията. 

1.26.  „Единен пазар, иновации и цифрова сфера“ (глава 4) — както 
и в предходни години, разходите за научни изследвания („Хоризонт 2020“ 
и Седма рамкова програма) продължават да бъдат високорискови и са основен 
източник на грешки. Сред грешките в тази област се включват различни категории 
недопустими разходи (по-специално недопустими преки разходи за персонал 
и други преки разходи). Освен това бяха открити и остойностени грешки при други 
програми и действия (предимно Механизма за свързване на Европа). Неспазване 
на правилата за обществените поръчки и недопустими разходи са най-честите 
грешки в тази област. 

1.27.  „Съседните региони и светът“ (глава 8) — разходите в тази област 
се основават предимно на принципа на възстановяване и обхващат външни 
дейности, финансирани от бюджета на ЕС. Всички видове разходи по тази 
функция се считат за високорискови, освен плащанията за бюджетна подкрепа 
и административните разходи, които представляват около 11,7 %. Повечето 
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грешки, открити при високорисковите разходи в тази област, се отнасят до 
неизвършени разходи, липса на важни оправдателни документи, недопустими 
разходи и неспазване на правилата за обществените поръчки. 

Грешките, свързани с допустимостта, все още имат най-голям дял в изчисления 
процент грешки при високорисковите разходи 

1.28. Както и в предходни години, ЕСП описва по-подробно установените 
видове грешки при високорисковите разходи, тъй като това са разходите, които 
продължават да бъдат засегнати от съществено ниво на грешки. На фигура 1.8 е 
показан делът на отделните видове грешки в изчисления процент грешки за 
областта на високорисковите разходи за 2021 г. в сравнение с изчислените 
проценти за периода 2017—2021 г. 

Фигура 1.8 — Дял на високорисковите разходи в изчисления 
процент грешки за 2021 г. по видове грешки 

 
Източник: ЕСП. 

Грешки, в т.ч. на Комисията 
и междинните звена

Недопустими проекти, дейности или 
бенефициенти

Недопустими разходи, включени 
в заявките за възстановяване на 

разходи, и неспазване на ангажименти 
в областта на околната среда

Сериозни грешки при обществени 
поръчки, държавна помощ 

и процедури за избор на изпълнител по 
безвъзмездна финансова помощ

Плащания без оправдателни документи  

Б) Разпределението на видовете 
грешки е както следва 

В) Промяна в дела на 
видовете грешки по години в 

периода 2017—2021 г.

А) Изчисленият процент 
грешки за 2021 г. при 
високорисковите 
разходи е 4,7 %

4,7 % 

39,6 %

Г) Промяна на изчисления процент грешки
при високорисковите разходи по години в 

периода 2017—2021 г. 3,7 %         4,5 %        4,9 %        4,0 %       4,7 %

23,7 %

19,1 %

12,1 %

5,5 %
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1.29. През 2021 г. ЕСП продължи да открива грешки, свързани
с допустимостта, предимно в областите „Сближаване, устойчивост и ценности“, 
„Природни ресурси и околна среда“ и „Единен пазар, иновации и цифрова 
сфера“. Техният дял е значителен — 63,3 % (2020 г. — 65,9 %) от изчисления 
процент грешки за високорисковите разходи. От тези грешки недопустимите 
разходи, включени в заявките за възстановяване на извършени разходи, 
представляват 39,6 %, а недопустимите проекти, дейности или бенефициенти — 
23,7 %. 

1.30. През 2021 г. ЕСП откри грешки, свързани с нарушения на правилата за
държавната помощ в областта „Сближаване, устойчивост и ценности“ 
и нарушения на правилата за обществените поръчки в областите „Единен пазар, 
иновации и цифрова сфера“, „Съседните региони и светът“, „Европейска 
публична администрация“ и „Сближаване, устойчивост и ценности“. Тези грешки 
съставляват 19,1 % от изчисления от ЕСП процент грешки при високорисковите 
разходи (2020 г. — 18,7 %). 

1.31. В допълнение, делът на изчисления процент грешки, свързани
с плащания, за които не са предоставени важни оправдателни документи, 
продължава да бъде значителен, главно за областите „Съседните региони 
и светът“ и „Сигурност и отбрана“. Тези грешки съставляват 12,1 % (2020 г. — 
11,4 %) от изчисления процент грешки за високорисковите разходи. 

Европейската сметна палата не установи съществено ниво на грешки при 
нискорисковите разходи 

1.32. По отношение на нискорисковите разходи, които представляват 36,8 %
от одитната популация, въз основа на своята одитна дейност ЕСП заключава, че 
изчисленият процент грешки е под прага на същественост от 2,0 %, също както 
през 2019 и 2020 г. Нискорисковите разходи включват предимно плащанията въз 
основа на права на плащане, част от административните разходи (заплати 
и пенсии на служителите на ЕС — глава 9) и бюджетната подкрепа за държави 
извън ЕС („Съседните региони и светът“ — глава 8) (вж. фигура 1.7). Плащанията 
въз основа на права включват преките помощи за земеделски стопани (функция 
„Природни ресурси и околна среда“ — глава 6) и действията за мобилност на 
студенти и други лица по „Еразъм+“ (функция „Сближаване, устойчивост 
и ценности“ — глава 5). 
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Информация от Комисията относно редовността 

1.33. Комисията носи крайната отговорност за изпълнението на бюджета на
ЕС, независимо от начина на управление (пряко, непряко или споделено 
управление). Комисията се отчита за своите действия в три доклада, които са 
включени в „Пакет за интегрирано финансово отчитане“24: 

а) Консолидирани отчети на Европейския съюз; 

б) Годишен доклад за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС (ГДУИ); 

в) Доклад относно последващите действия по процедурата за освобождаване 
от отговорност за предходната финансова година. 

1.34. В ГДУИ се обобщава основната информация относно вътрешния контрол
и финансовото управление, съдържаща се в годишните отчети за дейността (ГОД) 
на различните генерални дирекции (ГД) на Комисията. Отговорностите при 
докладването следват разпределението на отговорностите, определени 
в управленските документи на Комисията. Генералните директори носят 
отговорност за надеждността на информацията, предоставена в съответните ГОД, 
а колегиумът на членовете на Комисията приема Годишния доклад за 
управлението и изпълнението, и следователно в крайна сметка носи отговорност 
за изготвянето на доклада и за представената в него информация. 

Изчисленият от Комисията процент грешки е под диапазона, 
изчислен от ЕСП 

1.35. По отношение на операциите, свързани с отчетите за 2021 г., в ГДУИ
Комисията представя своето изчисление на риска при плащане25. Рискът при 
плащане представлява изчислението на Комисията за размера на неправомерно 
платените средства, към момента на плащане. Това понятие е най-близко до 
изчислявания от ЕСП процент грешки. 

24 Интегрирани отчети на Комисията за финансите и управленската отговорност за 2021. 

25 Член 247, параграф 1, буква б), подточка i) от Финансовия регламент изисква 
Годишният доклад за управлението и изпълнението да включва оценка на нивото на 
грешки в разходите на Съюза. 
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1.36. На фигура 1.9 са представени данните на Комисията за риска при 
плащане, наред с изчисленото от ЕСП ниво на грешки. Оценката на Комисията за 
риска при плащане за 2021 г. е 1,9 %, което е под изчисления от ЕСП процент 
грешки — 3,0 % (2020 г. — 2,7 %) и под диапазона на ЕСП, който е между 2,2 % 
и 3,8 %. В точки 1.37—1.39 са представени факторите, които допринасят за 
разликата в стойностите. 

Фигура 1.9 — Изчислен от Комисията риск при плащане и изчислен 
от ЕСП процент грешки 

 
Източник: ЕСП. 

1.37. Стойностите на риска при плащане се публикуват в ГОД на всяка 
генерална дирекция и също така като агрегирани стойности (близки до 
стойностите за всяка функция от МФР) по области на политика и общо за 
Комисията в ГДУИ. На фигура 1.10 ЕСП сравнява изчисления от нея процент 
грешки с изчисления от Комисията процент по отношение на трите най-големи 
функции от МФР, за които ЕСП предоставя специфична оценка. 
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Фигура 1.10 — Изчислен от ЕСП процент грешки за 2021 г.  
и изчислен от Комисията риск при плащане —  
сравнение по функции 1, 2 и 3 от МФР 

 
Източник: ЕСП. 

1.38. Сравнението показва, че стойностите на Комисията са по-ниски от 
изчислените от ЕСП стойности за две области на политика. ЕСП установи, че: 

— за функция 1 „Единен пазар, иновации и цифрова сфера“ изчислението на 
Комисията в размер на 1,3 % за риска при плащане е под диапазона на ЕСП 
за изчисления процент грешки (вж. точка 4.6). 

— за функция 2 „Сближаване, устойчивост и ценности“ изчислението на 
Комисията е 2,3 % и е в долната половина на изчисления от ЕСП диапазон на 
процента на грешките (вж. точка 5.15). 

— за функция 3 „Природни ресурси и околна среда“ изчислената от Комисията 
стойност за риска при плащане (1,8 %) съвпада с изчислената от ЕСП стойност 
(вж. точки 6.14 и 6.47). 
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1.39. ЕСП вече отбеляза в предишни годишни доклади слабости 
в последващите проверки, които имат отражение върху риска при плащане26. 
Докладваните слабости са установени при последващи одити на Общата служба 
за одит на Комисията („Единен пазар, иновации и цифрова сфера“), проверки от 
одитните институции на държавите членки („Сближаване, устойчивост 
и ценности“) и ежегодно възлаганото на външен изпълнител проучване относно 
процента остатъчни грешки (RER) („Съседните региони и светът“). 

Оценката на риска на Комисията вероятно занижава нивото на 
риска 

1.40. В Годишния доклад за управлението и изпълнението Комисията 
представя своята обща оценка на риска за годишните разходи за 2021 г., с цел да 
открои областите с висок риск и да насочи действията си по-конкретно към тях. 
Комисията подразделя годишните разходи на области с нисък риск (под 1,9 %), 
среден риск (от 1,9 % до 2,5 %) и висок изчислен риск при плащане (над 2,5 %). 
Това разделение е извършено въз основа на оценка на риска при плащане за 
всяка отделна програма и друг съответен сегмент от разходите. За областите 
„Природни ресурси и околна среда“ и „Сближаване, устойчивост и ценности“ 
Комисията изчислява общия риск при плащане за отделните разплащателни 
агенции и оперативни програми в държавите членки и ги отнася към съответната 
категория риск (нисък, среден или висок). Въз основа на този подход Комисията 
оценява риска при плащане като нисък при 55 % от разходите, среден при 23 % от 
разходите и висок при 22 % от разходите. 

1.41. Одитът на ЕСП обаче установи следните ограничения, които взети 
заедно дават отражение върху надеждността на оценката на риска от страна на 
Комисията: 

o Функция 1 „Единен пазар, иновации и цифрова сфера“ (общ размер на 
съответните разходи от Комисията: 17 млрд. евро) обхваща главно 
разходите, определени от Комисията като разходи с нисък или среден риск 
(96 % от общия размер на разходите по тази функция). ЕСП обаче вече 
докладва за слабости в последващите одити на Комисията в тази област (вж. 
точка 1.39), които правят по-ненадеждна оценката на Комисията на риска 
при плащане за съответните програми. За 2021 г. ЕСП изчисли процент на 

                                                      
26 Точка 1.37 от Годишния доклад на ЕСП за 2020 г. и каре 1.11 от Годишния доклад на 

ЕСП за 2019 г. 
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грешки 4,4 % за функция 1 (вж. точка 4.6), което показва, че все още 
съществуват слабости. 

o Функция 2 „Сближаване, устойчивост и ценности“ (общ размер на 
съответните разходи от Комисията: 76 млрд. евро) обхваща оперативните 
програми, класифицирани от Комисията предимно като разходи с нисък или 
среден риск (67 % от общия размер на разходите по тази функция)
в зависимост от техните потвърдени проценти грешки. Наскоро ЕСП заключи, 
че тези проценти грешки са минималните стойности27. Това означава, че те 
може да са били занижени, в резултат на което и рискът при някои програми 
да е бил неправилно определен като нисък или среден.

o Функция 6 „Съседните региони и светът“ (общ размер на съответните 
разходи от Комисията: 13 млрд. евро) е категоризирана от Комисията като 
област само с нисък или среден риск. Нивото на грешките, докладвано
в проучването относно процента остатъчни грешки, оказва голямо 
въздействие върху риска при плащане за тази функция. ЕСП е изразила 
заключението си в предишен свой доклад28, че ограниченията на 
проучването за процента остатъчни грешки могат да доведат до занижаване 
на риска при плащане по тази функция, което на свой ред може да повлияе 
класифицирането на риска. В допълнение, ЕСП продължи да открива голям 
брой количествено измерими грешки при разходите в областта „Съседните 
региони и светът“ и одитните резултати потвърждават, че при тази функция 
рискът от грешки е висок (вж. точка 8.8).

Докладването на Комисията относно финансовите корекции 
и вземанията се е подобрило, но представянето им може да доведе 
до погрешно тълкуване 

1.42. В съответствие с Финансовия регламент Комисията предоставя
информация в Годишния доклад за управлението и изпълнението относно 
превантивните и корективните мерки за защита на бюджета от неправомерни 
или нередовни разходи. В Годишния доклад на ЕСП за 2020 г. се посочва, че 
начинът на представяне на действителните финансови корекции и вземания 

27 ЕСП, Специален доклад 26/2021 „Редовност на разходите по политиката на 
сближаване на ЕС — Комисията оповестява ежегодно минимален и неокончателен 
процент на грешките“. 

28 Точки 8.21—8.28 от Годишния доклад на ЕСП за 2020 г. 
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в ГДУИ на Комисията за 2020 г. е сложен и невинаги ясен. Причината за това е 
посочването на няколко различни стойности, в зависимост от етапа на корекциите 
или вземанията („потвърдени“ или „изпълнени“), етапа, на който са приложени 
(след предварителна или последваща проверка), както и в зависимост от тяхното 
въздействие (заместващи средства или средства, върнати на бюджета на ЕС)29. 

1.43. В ГДУИ за 2021 г. Комисията прави по-малко разграничения при 
представянето на действителните суми на финансовите корекции и вземанията. 
Първо, тя се съсредоточава върху „изпълнените“ средства (т.е. сумите, за които е 
установено, че са действително приложени и записани в отчетите на Комисията 
суми). Второ, тя докладва като „корекции“ средствата, които са действително 
възстановени в бюджета на ЕС от държавите членки или крайните получатели. 
Чрез това опростяване се изяснява по-добре размерът на нередовните разходи, 
които са коригирани и върнати в бюджета на ЕС. 

1.44. На фигура 1.11 е показан съставът на действителните корекции, 
изпълнени от Комисията и докладвани в ГДУИ за 2021 г. (765 млн. евро (2020 г. — 
440 млн. евро). Нетните корекции, наложени на държавите членки през 2021 г., 
възлизат общо на 523 млн. евро (2020 г. — 90 млн. евро), а неправомерно 
получените средства, възстановени като вземания от крайните получатели — на 
242 млн. евро (2020 г. — 350 млн. евро). Тези суми се отнасят главно за периода 
2014—2020 г., но и за предходни програмни периоди (с малки нетни корекции от 
периода 1989—1993 г.) и години (като най-старите вземания са от 2005 г.). За 
областта на сближаването, в края на 2021 г. все още не са наложени нетни 
финансови корекции на държавите членки за програмния период 2014—2020 г. 

                                                      
29 Точка 1.41 и каре 1.12 от Годишния доклад на ЕСП за 2020 г. 
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Фигура 1.11 — Финансови корекции и вземания (765 млн. евро), 
отчетени от Комисията в ГДУИ за 2021 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на ГДУИ за 2021 г. 

1.45. Наред със сумите, получени в резултат на корекции на Комисията, 
в ГДУИ за 2021 г. са представени сумите, получени след прилагането на нейните 
предварителни превантивни мерки (298 млн. евро (2020 г. — 301 млн. евро). 
В него също така са представени мерките, прилагани от държавите членки 
(4,557 млрд. евро), в т.ч. предварителните и превантивни мерки с все още 
неуточнен размер. В ГДУИ за 2021 г. е представен общият сбор на всички суми, 
получени след превантивните и корективните мерки на Комисията и държавите 
членки, и тази обща сума (5,620 млрд. евро) е представена като корекции за 
минали плащания30 и като процент от съответните разходи през 2021 г. (3,3 %)31. 
ЕСП счита, че представянето на сумите по този начин е неподходящо и може да 
доведе до объркване, тъй като превантивните мерки не се отнасят до минали 
плащания или приети разходи. Освен това превантивните мерки на държавите 
членки не могат директно да се разглеждат като резултат от действията на 
Комисията. 

                                                      
30 ГДУИ за 2021 г., том II, приложение 2, раздел 2.1, стp. 49. 

31 ГДУИ за 2021 г., том III, приложение 5, раздел 5.4, стp. 31—32. 

(млн. евро)

242 млн. евро
неправомерно 
получени средства, 
възстановени от 
получателите 

523 млн. евро
нетни корекции, 
наложени на 
държавите членки

Сближаване, устойчивост 
и ценности:  84

Единен пазар, иновации 
и цифрова сфера: 19

Съседните региони и светът: 21

Миграция и управление 
на границите: 9

Природни ресурси 
и околна среда: 631

439

192

76

8

21

19

8
1
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Не е ясно отражението на процедурата, свързана с върховенството 
на закона, върху редовността на разходите за 2021 г. 

1.46. ЕСП отбелязва, че Комисията е информирала в своя ГДУИ, че е изпратила 
първо уведомление до Унгария през април 2022 г. в съответствие с общия режим 
на обвързаност с условия32. Това е задвижило процедурата, която може да 
доведе до предприемане на мерки срещу държава членка за нарушения на 
принципите на върховенството на закона. Съгласно член 6, параграф 1 от 
Регламент 2020/2092, за да може Комисията да изпрати такова уведомление, тя 
следва да има достатъчно основание да счита, че тези нарушения засягат или има 
сериозна опасност да засегнат доброто финансово управление на бюджета на ЕС 
или финансовите му интереси. В ГДУИ обаче не се оповестява информация 
относно уведомлението или как то може да засегне редовността на съответните 
разходи. 

                                                      
32 Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за 

защита на бюджета на Съюза. 
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ЕСП докладва случаите на 
предполагаема измама на ОЛАФ 
и Европейската прокуратура 
1.47. Измама е всяко преднамерено действие или бездействие, свързано 
с използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации 
или документи, неоповестяването на изисквана информация и неправомерното 
използване на средства на ЕС33. Измамата ощетява реално или потенциално 
финансовите интереси на ЕС. 

1.48. Основната отговорност за предотвратяване и разкриване на измами се 
носи от ръководството на дадено предприятие и лицата, натоварени с неговото 
управление. Член 325 от ДФЕС изисква Европейският съюз и държавите членки да 
противодействат на измамите и всички други незаконни дейности, които засягат 
финансовите интереси на ЕС. 

1.49. В качеството си на външен одитор на ЕС ЕСП няма правомощия да 
разследва случаи на предполагаема измама, засягаща финансовите интереси на 
ЕС. Преди да предприеме конкретен одит, тя отчита риска от измами (вж. 
точки (28)—(30) в приложение 1.1) и редовно преразглежда процедурите си. ЕСП 
отнася до ОЛАФ (Европейската служба за борба с измамите) всеки случай на 
предполагаема измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на ЕС, който открива в хода на одитната си дейност (в т.ч. 
одитите на изпълнението) или въз основа на информация, съобщена пряко от 
трети лица. След това ОЛАФ проследява тези случаи, за да вземе решение дали 
да предприеме административно разследване, и си сътрудничи при 
необходимост с органите на държавите членки и Европейската прокуратура. 

                                                      
33 Член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 относно борбата с измамите, засягащи 

финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директива за защита на 
финансовите интереси). 
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1.50. Новосъздадената през 2017 г. Европейска прокуратура (EPPO) е 
независим орган на ЕС с правомощия за извършване на разследване, наказателно 
преследване и подвеждане под отговорност в случаите на престъпления, 
засягащи бюджета на ЕС, като например измами, корупция или сериозни 
трансгранични измами с ДДС, съгласно Директивата за защита на финансовите 
интереси и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета34. ЕСП си сътрудничи 
с Европейската прокуратура от началото на дейността ѝ през юни 2021 г., като 
двете организации подписаха работно споразумение на 3 септември 2021 г.35 
Одиторите отнасят до Европейската прокуратура всички случаи на съмнение за 
измама, открити при тяхната одитна дейност или от докладвана им информация 
относно престъпления, попадащи в обхвата на правомощията им. След това 
Европейска прокуратура проследява тези случаи и решава дали да започне 
наказателно разследване. През март 2022 г. ЕСП реши да започне да изпраща 
случаите на предполагаема измама паралелно на ОЛАФ и на Европейската 
прокуратура, ако е целесъобразно. 

1.51. ЕСП докладва на ОЛАФ 15 случая (2020 г. — шест случая) на 
предполагаема измама, които бяха установени в хода на одитната дейност през 
2021 г., като ОЛАФ вече e започнала разследвания по пет от тях. Одиторите 
докладваха единия от тези случаи паралелно и на Европейска прокуратура, 
заедно с друг случай, установен в хода на одитната им дейност през 2021 г. 

1.52. Най-често срещаните случаи на предполагаема измама или 
престъпления са: изкуствено създаване на условия за допустимост за 
финансиране от ЕС, понякога включващи подправянето на официални документи; 
използване на безвъзмездна финансова помощ за различни от одобрените цели; 
деклариране на разходи, несъответстващи на критериите за допустимост 
и нарушения на правилата за обществените поръчки. Въз основа на информация, 
получена в резултат на одитната дейност на ЕСП в периода 2011—2021 г., ОЛАФ е 
препоръчала да бъдат възстановени общо 537 млн. евро по 43 случая36. 

                                                      
34 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за 

създаване на Европейска прокуратура. 

35 Членове 99, 103, 110 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета. 

36 Информацията е предоставена от ОЛАФ и не е проверена от ЕСП. 
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1.53. В допълнение на това, че в настоящата глава ЕСП докладва случаите, 
изпратени до ОЛАФ и Европейската прокуратура, тя докладва също така в глава 5 
за това как одитните органи проверяват риска от измами (вж. точка 5.49) 
и в глава 6 относно извършената от нея последваща проверка на изпълнението 
на препоръката за преодоляване на слабостите в политиките и процедурите на 
ОСП за борба с измамите (вж. точка 6.49). Измамите се разглеждат също 
и в отделни одити на ЕСП. ЕСП приключи своя одит на действията на Комисията за 
борба с измамите при разходването на средствата по линия на общата 
селскостопанска политика (ОСП)37 и на практиката на включване в черен списък 
с цел защита на бюджета на ЕС от ненадеждни контрагенти38. Понастоящем 
одиторите проверяват конфликтите на интереси при споделеното управление 
(в рамките на ОСП и политиката на сближаване). Освен това те разглеждат 
конкретни рискове, свързани с измамите, в своите одити на системите за контрол 
на Комисията и на държавите членки по отношение на Механизма за 
възстановяване и устойчивост. 

  

                                                      
37 ЕСП, Специален доклад 14/2022 „Европейската комисия и борбата с измамите 

в областта на общата селскостопанска политика — необходими са по-задълбочени 
усилия“. 

38 ЕСП, Специален доклад 11/2022 „Защита на бюджета на ЕС — необходимо е по-добро 
използване на практиката на включване в „черен списък“. 
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Заключения 
1.54. Основната цел на настоящата глава от доклада е да даде обосновка за 
одитното становище, изразено в Декларацията за достоверност. ЕСП представя 
съответните одитни резултати в точки 1.55 и 1.56. 

Резултати от одита 

1.55. Европейската сметна палата заключава, че отчетите не са засегнати от 
съществени неточности. 

1.56. По отношение на редовността на операциите ЕСП заключава, че 
приходите не са съществено засегнати от грешки. По отношение на разходите 
одитните резултати на ЕСП показват, че изчисленият процент грешки се е 
увеличил от 2,7 % на 3,0 % спрямо предходната година. Високорисковите разходи 
(основно следващи принципа на възстановяване на средства) са засегнати от 
съществено ниво на грешки. През настоящата година делът на високорисковите 
разходи в одитната популация на ЕСП е нараснал още до 63,2 % и продължава да 
бъде значителна част от одитната популация. 

1.57. Изчисленият от Комисията процент грешки (риска при плащане), 
публикуван в ГДУИ за 2021 г., е 1,9 %, което е под диапазона на ЕСП. 

1.58. Ограниченията в последващите проверки на Комисията и на държавите 
членки по функции 1, 2 и 6 от МФР повлияват стойността на риска при плащане, 
оповестена в ГДУИ, а в резултат на това и оценката на риска на Комисията. 
Последващата проверка от ЕСП на докладването на Комисията във връзка 
с финансовите корекции и вземанията по възстановени средства показва, че 
докладването се е подобрило, но представянето им може да доведе до погрешно 
тълкуване. 
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Приложения 

Приложение 1.1 — Подход и методология на одита 
1) В настоящото приложение са описани подходът и методологията на ЕСП за 

одит на надеждността на отчетите и редовността на приходните операции 
и операциите по МФР39 (бюджетните разходи). Одитният подход на ЕСП при 
разходите по МВУ40 (основният компонент на NGEU41, който е различен 
и временен, е описан в глава 10. 

2) При своята одитна дейност ЕСП спазва международните стандарти за одит 
и има за цел осигуряването на достатъчни и подходящи одитни 
доказателства в подкрепа на своите одитни становища. В приложението 
също така са посочени основните разлики между одитния подход на ЕСП 
и методът на Комисията за оценка и докладване относно нивото на 
нередности42 при изпълнението на задълженията ѝ във връзка 
с управлението на бюджета на ЕС. За тази цел ЕСП дава пояснения относно 
начина, по който: 

— екстраполира установените грешки (точка (7)); 

— структурира главите съобразно функциите от МФР (точка (9)); 

— прилага правилата на ЕС и националните правила (точка (10)) и 

— остойностява грешки при възлагането на обществени поръчки 
(точка (19)). 

3) Одитният подход на ЕСП е представен на нейния уебсайт43. За планиране на 
дейността си ЕСП използва одитен модел за предоставяне на увереност. При 
него се оценяват рискът от възникване на грешки (присъщ риск) и рискът 

                                                      
39 Регламент (EC, Eвратом) 2020/2093 на Съвета за определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2021—2027. 

40 Регламент (ЕС) 2021/241. 

41 Регламент (EC, Eвратом) 2020/2094 на Съвета. 

42 ГДУИ за 2021 г., том II, приложение 2, бележка под линия 49, стp. 53. 

43 Платформа на ЕСП за одитната методология AWARE. 
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системите да не предотвратяват или да не откриват и коригират грешките 
(контролен риск). 

ЧАСТ 1 — Одитен подход за проверка на надеждността на отчетите 

4) Европейската сметна палата проверява консолидираните отчети на ЕС, за да 
определи тяхната надеждност. Те се състоят от:  

а) консолидирани финансови отчети; и  

б) отчети за изпълнението на бюджета. 

5) Консолидираните отчети следва да дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за: 

а) финансовото състояние на Европейския съюз в края на годината; 

б) резултатите от неговите операции и парични потоци; и 

в) промените в нетните активи за приключилата година. 

6) В рамките на извършвания одит Европейската сметна палата: 

а) прави оценка на средата за счетоводен контрол; 

б) проверява функционирането на ключови счетоводни процедури и на 
процеса на приключване на финансовата година; 

в) анализира основните счетоводни данни за съгласуваност 
и основателност; 

г) анализира и равнява отчетите и/или салдата; 

д) извършва тестове по същество на поетите задължения, плащанията 
и конкретни елементи от счетоводния баланс въз основа на 
представителни извадки; 

е) използва работата на други одитори, когато това е възможно, 
в съответствие с международните одитни стандарти, особено при одита 
на дейностите по получаване или отпускане на заеми, управлявани от 
Комисията, за които има външни одитни заверки. 

ж) използва ниво на същественост в размер на 2,0 % за своето становище. 
При формирането на становище се вземат предвид също и естеството, 
стойността и контекста на грешките и друга налична информация. 
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ЧАСТ 2 — Одитен подход за проверка на редовността на операциите 

7) Прилаганият понастоящем подход на ЕСП за оценка за съответствие на 
операциите в отчетите с нормативните разпоредби на ЕС се основава най-
вече на пряко тестване за съответствие на голяма произволна 
представителна извадка от операции. Съгласно възприетите статистически 
практики, екстраполирането на резултатите от статистическа извадка 
предоставя най-точната оценка на процента грешки. ЕСП раздели извадката 
на две групи — високорискови и нискорискови разходи, и на различни нива 
за функциите от МФР, по които докладва. Тази процедура дава възможност 
да се екстраполират грешките, установени в съответните области. 

8) ЕСП обаче преценява дали може ефективно да използва проверките относно 
редовността, които вече са извършени от други одитори. С цел да използва 
резултатите от тези проверки в своята одитна дейност в съответствие 
с одитните стандарти, ЕСП оценява независимостта и компетентността на 
външното дружество за одит, както и обхвата и уместността на неговата 
дейност. 

Как се тестват операциите 

9) ЕСП организира одитната си дейност и докладва резултатите по различните 
функции от МФР в съответствие със структурата на бюджета, определена от 
законодателя. За всяка функция от МФР, за която изготвя специфична оценка 
(глави 4—6 и 9), ЕСП тества представителна извадка от операции, за да 
изчисли дела на нередовните операции в общата популация. 

10) По отношение на всяка избрана операция ЕСП определя дали заявката за 
възстановяване на средства или плащането са били извършени за целите, 
одобрени в бюджета и посочени в съответните законодателни разпоредби 
и дали са в съответствие с приложимите закони и разпоредби. В оценката на 
ЕСП се взема предвид тълкуването на правото на ЕС и на националното 
право от страна на националните съдилища, националните независими 
органи и органи със съответни правомощия и от Съда на ЕС. ЕСП проверява 
по какъв начин са изчислени сумите по заявката или плащането (при заявки 
за по-големи суми — въз основа на представителна извадка на всички 
елементи от операцията). Това включва проследяване на операцията от 
бюджетните сметки до нивото на крайния получател (напр. земеделски 
стопанин, организатор на обучение, заявител на проект в областта на 
помощта за развитие) и проверка на съответствието на всяко отделно ниво. 

11) При тестването на операциите във връзка с приходите ЕСП проверява 
собствените ресурси от ДДС и от БНД, като приема за своя отправна точка 
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макроикономическите агрегати, въз основа на които са направени 
изчисленията. За собствените ресурси на база нерециклирани отпадъци от 
пластмасови опаковки ЕСП разгледа процеса за съставяне на прогнозните 
данни, тъй като държавите членки ще предоставят техните статистически 
оценки за текущата година едва през 2023 г. ЕСП извършва оценка на 
контрола на Комисията по отношение на вноските на държавите членки до 
момента на получаването и вписването им в консолидираните отчети. По 
отношение на традиционните собствени ресурси ЕСП проверява 
счетоводната документация на митническите органи и потоците от мита — 
отново от момента на получаването им до вписването им в отчетите от 
Комисията. 

12) Що се отнася до разходите, ЕСП ги разглежда на етапа, в който крайните 
получатели на средства от ЕС са предприели дейности или са извършили 
разходи, и когато Комисията е приела разходите („приети разходи“). Тази 
проверка се прилага към всички категории плащания (включително тези, 
извършени за закупуване на активи). На практика това означава, че 
популацията от операции на ЕСП обхваща междинни и окончателни 
плащания. ЕСП не проверява авансовите плащания към момента на тяхното 
извършване, а по-скоро след като: 

а) крайните получатели на средства от ЕС (напр. земеделски стопанин, 
изследователски институт, дружество, извършващо строителни 
дейности или услуги по обществена поръчка) са представили 
доказателства за използването им; и 

б) Комисията (или друга институция или орган, управляващи средства на 
ЕС) е приела, че средствата са били основателно използвани чрез 
уравняване на авансовото плащане. 

13) Измененията на законодателството от предходната МФР за периода 2014–
2020 г. във връзка с функция „Сближаване“ са се отразили върху това, което 
Комисията счита за „приети разходи“ в тази област. От 2017 г. насам одитната 
популация на ЕСП за тази функция от МФР се състои от: за периода 2014—
2020 г. — разходи, включени в отчетите, които Комисията приема ежегодно, 
и, за периода 2007—2013 г. — окончателни плащания, включително вече 
уравнени авансови плащания. Това означава, че ЕСП тества операции, за 
които държавите членки би следвало да са изпълнили всички съответни 
действия за коригиране на грешки, които самите те са открили. Целта на ЕСП, 
освен да осигури принос за Декларацията за достоверност за 2021 г., е да 
провери работата на одитните органи и да формира заключение относно 
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надеждността на ключовия показател на Комисията за редовност в тази 
област — процента остатъчни грешки. 

14) Одитната извадка на ЕСП има за цел да даде приблизителна оценка на 
нивото на грешки като цяло, а не по отношение на отделните операции 
(напр. конкретен проект). ЕСП използва извадка по парична единица за 
избор на заявките или плащанията, а на по-ниско ниво също и отделни 
елементи в рамките на една операция (напр. фактури по проекти, парцели 
в заявка на земеделски стопанин). Процентите грешки, докладвани по тези 
елементи, не следва да се разглеждат като заключение по отношение на 
съответните операции, а по-скоро като допринасящи пряко за цялостното 
ниво грешки общо за разходите на ЕС. 

15) ЕСП не проверява ежегодно операции във всички държави членки, страни 
бенефициенти и/или региони бенефициенти. Споменаването на 
определени държави членки, страни и/или региони бенефициенти не 
означава, че такива случаи не могат да възникнат на други места. 
Илюстративните примери в настоящия доклад не представляват база за 
формиране на заключения относно посочените конкретни държави членки 
и страни и/или региони бенефициенти. 

16) Подходът на ЕСП не е пригоден за събиране на данни относно честотата на 
грешки в цялата популация. Ето защо представените данни за броя на 
откритите грешки в дадена функция от МФР, разходите, управлявани от 
дадена генерална дирекция или разходите в дадена държава членка, не са 
показателни за честотата на грешките във финансираните от ЕС операции или 
в отделните държави членки. 

Как Европейската сметна палата оценява и представя резултатите от тестването 
на операциите 

17) Определена грешка може да се отнася до цялата или до част от сумата 
в дадена операция. ЕСП дефинира грешките като количествено измерими 
или количествено неизмерими, в зависимост от това дали е възможно да се 
измери каква част от одитираната сума е засегната от грешката. Грешките, 
които са открити и коригирани преди и независимо от извършените от ЕСП 
проверки, са изключени от изчислението и от честотата на грешките, тъй като 
тяхното установяване и коригиране показва, че системите за контрол са 
действали ефективно. 

18) Критериите на ЕСП за остойностяване на грешките в областта на 
обществените поръчки са описани в документа ‘Non-compliance with the rules 
on public procurement – types of irregularities and basis for quantification’ 
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(Нарушения на правилата за обществени поръчки — видове нередности 
и основа за остойностяването им)44. 

19) Когато се обсъжда какво да се предприеме в случай на нарушение на 
правилата за възлагане на обществени поръчки, възможно е остойностените 
от ЕСП грешки да се различават от остойностяването, което използва 
Комисията или държавите членки. ЕСП остойностява само сериозни 
нарушения на правилата за обществените поръчки. Като грешки в размер на 
100 % при възлагането на обществени поръчки се остойностяват само 
нарушенията, които са попречили на най-добрата оферта да спечели търга 
и поради това са направили разходите по дадения договор недопустими. За 
разлика от Комисията45, ЕСП не използва фиксирани ставки за различните 
видове нарушения на правилата във връзка с обществените поръчки. ЕСП 
остойностява грешките в областта на обществените поръчки въз основа на 
размера на недопустимите разходи в одитираните операции. 

Изчислен процент грешки 

20) За повечето функции от МФР и за общия бюджет на ЕС ЕСП представя 
„изчислен процент грешки“ (ELE), който отразява само количествено 
измеримите грешки. Като примери за грешки могат да се посочат 
количествено измеримите нарушения на приложимите нормативни 
разпоредби, правила, договорни условия или условия за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ. ЕСП изчислява също така долна граница 
(LEL) и горна граница (UEL) на процента грешки. 

21) За своето становище ЕСП използва ниво на същественост в размер на 2 %. 
При формирането на становище се вземат предвид също и естеството, 
стойността и контекста на грешките и друга налична информация. 

22) ЕСП вече не основава своята Декларация за достоверност единствено върху 
изчисления от нея общ процент грешки. От 2016 г. насам тя продължава да 
определя както нискорискови области на бюджета на ЕС, в които очаква да 
открие несъществено ниво на грешки в приетите разходи, така и области 
с висок риск, за които допуска, че ще има съществено ниво на грешки. За 

                                                      
44 Quantification of public procurement errors. 

45 Насоки на Комисията от 2019 г. за определяне на финансови корекции в случаи на 
нередности при възлагането на обществени поръчки в приложението на Решение на 
Комисията от 14 май 2019 г. за установяване на насоки за определяне на финансови 
корекции, които трябва да бъдат внесени във финансирани от Съюза разходи в случай 
на неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени поръчки. 
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тази цел ЕСП разглежда, наред с присъщия и контролния риск, и оценката си 
на системите за управление и контрол, както и резултатите от предишни 
одити. Например въз основа на своя предишен одитен опит, ЕСП разглежда 
като високорискови някои разходи по функция 3 от МФР, свързани с права на 
плащания в областта на развитието на селските райони, и някои 
административни разходи по функция 7 от МФР (напр. разходи, несвързани 
със заплати). Това разделение ни позволява да определим възможно най-
ефективно дали откритите съществени грешки са широко разпространени 
(вж. точка (27)). 

Европейската сметна палата проверява системите и докладва резултатите 

23) Комисията, другите институции и органи на ЕС, органите на държавите 
членки, страните и регионите бенефициенти създават системи за контрол за 
управлението на рисковете, засягащи бюджета, и за наблюдение/следене за 
редовността на операциите. Проверката на тези системи помага за 
определяне на областите, в които е необходимо подобрение. Освен това 
резултатите от проверките се използват за оценката на риска, извършвана от 
ЕСП. 

24) Всяка функция на МФР, в т.ч. приходите, е свързана с множество отделни 
системи. ЕСП представя резултатите от своя одит на системите, наред 
с препоръки за подобрение. 

Как Европейската сметна палата достига до становищата, които изразява 
в Декларацията за достоверност 

25) ЕСП формулира становището си въз основа на достатъчни, уместни 
и надеждни одитни доказателства за редовността на операциите, свързани 
с консолидираните отчети на ЕС. За да получат такива доказателства, 
одиторите извършват тестване на операции и проверка на системите за 
управление и контрол, резултатите от които са представени в глави 3—9. 
Извършената дейност позволява да се изрази информирано становище дали 
грешките в популацията надвишават или остават под прага на същественост. 

26) Когато ЕСП установи наличието на съществено ниво на грешки и определи 
отражението му върху одитното становище, тя трябва да прецени дали 
грешките или липсата на одитни доказателства са „широко разпространени“. 
За тази цел ЕСП прилага насоките от Международен одитен стандарт —
МОС 705 (преработен)46 (като в съответствие с правомощията си разширява 

                                                      
46 International Standard on Auditing (ISA) 705 (revised), Modifications to the Opinion in the 

Independent Auditor’s Report. 
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обхвата им и включва въпроси на законосъобразността и редовността). 
В случай че грешките са съществени и широко разпространени, ЕСП 
формулира отрицателно становище. 

27) Грешка и/или липса на одитни доказателства се определят като „широко 
разпространени“, ако по преценка на одитора те не се ограничават до 
конкретни елементи, отчети или позиции във финансовите отчети (т.е. те се 
срещат навсякъде в тестваните отчети или операции). Дори да са така 
ограничени, те все пак са широко разпространени, ако представляват или 
биха могли да представляват значителна част от финансовите отчети или са 
свързани с оповестявания, които са от основно значение за разбирането на 
финансовите отчети от страна на ползвателите. 

ЧАСТ 3 — Одитни процедури, свързани с измами 

28) ЕСП установява и оценява риска от съществени неточности 
в консолидираните отчети или от съществено несъответствие на операциите 
с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали 
това се дължи на измами или на грешки. 

29) Разработват се и се изпълняват одитни процедури в отговор на тези рискове 
и се събират одитни доказателства, които са достатъчни и подходящи като 
база за предоставяното от ЕСП становище. Случаите на съществени 
неточности или несъответствия, произтичащи от измами, са по-трудни за 
разкриване от случаите, произтичащи от грешки, тъй като измамата може да 
включва тайно споразумение, фалшификация, преднамерен пропуск, 
неточно представяне на информация или пренебрегване на вътрешния 
контрол. Поради това рискът подобни случаи да не бъдат разкрити е по-
голям. 

30) Ако ЕСП има основание да се съмнява, че е била извършена измама, тя 
докладва за това на ОЛАФ (Европейската служба за борба с измамите). ОЛАФ 
отговаря за провеждането на по-нататъшни административни разследвания. 
Освен това от 2021 г. ЕСП започна да отнася до Европейската прокуратура 
всички случаи на съмнение за измама, открити при нейната одитна дейност 
или от информация, постъпила при нас за престъпления, попадащи в обхвата 
на нейната компетентност. След това Европейска прокуратура проследява 
тези случаи и решава дали да започне наказателно разследване. ЕСП 
докладва на ОЛАФ и Европейска прокуратура по няколко случая годишно. 
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ЧАСТ 4 — Връзка между одитните становища относно надеждността на отчетите 
и тези относно редовността на операциите 

31) ЕСП изразява: 

а) одитно становище относно консолидираните отчети на ЕС за 
приключилата финансова година; и 

б) одитни становища относно редовността на приходите и разходите, 
свързани с отчетите. 

32) ЕСП извършва своя одит в съответствие с международните одитни стандарти 
и Етичните кодекси на Международната федерация на счетоводителите 
(МФС) и международните стандарти на ИНТОСАЙ (МСВОИ). 

33) Когато одиторите формулират одитни становища както относно 
надеждността на отчетите, така и относно редовността на свързаните с тях 
операции, съгласно стандартите изразяването на модифицирано становище 
относно редовността на операциите само по себе си не води до 
модифицирано становище относно надеждността на отчетите. 
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Глава 2 

Бюджетно и финансово управление 
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Съдържание 
Точки 

Въведение 2.1. 

Бюджетно и финансово управление през 2021 г. 2.2.—2.39. 
Нивото на изпълнение на бюджета е ниско по отношение 
на бюджетните кредити за поемане на задължения, 
и високо — по отношение на бюджетните кредити  
за извършване на плащания 2.2.—2.16. 
Късното приемане на регламенти е довело до ниско ниво на 
изпълнение на бюджетните кредити за поемане на задължения 2.4.—2.8. 

Почти всички бюджетни кредити за плащания са усвоени 2.9.—2.11. 

Усвояването на средствата по ЕСИ фондовете  
за периода 2014—2020 г. се е ускорило 2.12.—2.16. 

Размерът на бюджетните трансфери е нараснал 2.17.—2.19. 

Изпълнението на NGEU е започнало през 2021 г. 2.20.—2.25. 
Налице са съществени разлики между финансираните от NGEU 
програми по отношение на нивото на изпълнение на бюджетните 
кредити за поемане на задължения 2.20.—2.23. 

Много от държавите членки са получили авансово плащане на 
безвъзмездна финансова помощ по МВУ, а на Испания са 
изплатени средства във връзка с изпълнението на ключови етапи 2.24.—2.25. 

Неразплатените поети задължения от бюджета на ЕС  
и NGEU са достигнали рекордния размер от 
341,6 млрд. евро 2.26.—2.32. 

Размерът на плащанията към крайни получатели на 
средства от финансови инструменти, изпълнявани при 
споделено управление, се е увеличил през 2020 г. 2.33.—2.36. 

Извънбюджетните инструменти за външна дейност вече 
са включени в бюджета на ЕС 2.37. 

Все още липсва цялостно докладване относно COVID-19 2.38.—2.39. 
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Рискове и предизвикателства 2.40.—2.54. 
Паралелното изпълнение на различни бюджетни 
инструменти в сравнително кратък срок е свързано 
с рискове и предизвикателства 2.40.—2.41. 

Общата експозиция на бюджета на ЕС се е увеличила 
през 2021 г. главно поради въвеждането на NGEU 2.42.—2.44. 

Съществуват редица механизми, чиято цел е да 
предпазват бюджета на ЕС от рисковете, свързани 
с условните задължения 2.45.—2.51. 
Размерът на свободния марж под тавана за собствените ресурси  
е увеличен 2.45.—2.47. 

Насрещните гаранции, предоставени за заемите в рамките на 
SURE, намаляват рисковете за бюджета на ЕС 2.48. 

Начало на обединяването на гаранционни фондове в общия фонд 
„Провизии“ през 2021 г. 2.49.—2.51. 

Военната агресия на Русия срещу Украйна увеличава 
рисковете за бюджета на ЕС 2.52.—2.54. 

Заключения и препоръки 2.55.—2.66. 
Заключения 2.55.—2.66. 

Препоръки 

Приложения 
Приложение 2.1 — Изпълнение на NGEU по програми 
(в млн. евро) 
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Въведение 
2.1. В настоящата глава са представени основните въпроси в областта на 
бюджетното и финансовото управление, които Европейската сметна палата (ЕСП) 
разгледа в рамките на дейността си за 2021 г. — първата година от новата 
многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.1 Анализът на 
ЕСП обхваща също така допълнителното финансиране от инструмента 
NextGenerationEU (NGEU)2, чиято цел е да предостави подкрепа за 
възстановяването след пандемията от COVID-19. Докладва се още относно 
бюджетните и финансовите рискове и предизвикателства, които може да 
възникнат пред ЕС през следващите години. Настоящата глава се основава на 
извършения от ЕСП преглед на изпълнението на бюджета на ЕС, както и на 
документи, публикувани от Комисията и други заинтересовани страни. Също така 
се взема предвид работата, предприета от ЕСП във връзка с изготвянето на 
нейния годишен доклад, специални доклади, прегледи и становища. 

  

                                                      
1 Регламент (EC, Eвратом) 2020/2093 на Съвета за определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2021—2027. 

2 Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета за създаване на Инструмент на Европейския съюз 
за възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19. 
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Бюджетно и финансово управление 
през 2021 г. 

Нивото на изпълнение на бюджета е ниско по отношение  
на бюджетните кредити за поемане на задължения, 
и високо — по отношение на бюджетните кредити  
за извършване на плащания 

2.2. В настоящия раздел ЕСП анализира изпълнението на бюджета на ЕС през 
2021 г. Разходите, които са финансирани от бюджетни кредити, пренесени от 
предходни финансови години, и от целеви приходи, не са включени в този анализ, 
тъй като не са част от приетия бюджет и за тях се прилагат различни правила. 
Проверката на ЕСП обхвана също така допълнителните средства, предоставени по 
инструмента NGEU. Анализът на Механизма за възстановяване и устойчивост 
(МВУ) е ограничен до компонента за безвъзмездна финансова помощ, като не 
включва заемния компонент, който не е част от бюджета на ЕС. 

2.3. В приетия бюджет за 2021 г. бюджетните кредити за плащания 
надвишават бюджетните кредити за поемане на задължения. Тази ситуация се 
наблюдава за пръв път от 40 години насам. В миналото3 ЕСП e призовавала за 
поддържане на подходящо съотношение между бюджетните кредити за 
плащания и бюджетните кредити за поемане на задължения, както и за 
осигуряване на достатъчни по размер бюджетни кредити за плащания. 

Късното приемане на регламенти е довело до ниско ниво на 
изпълнение на бюджетните кредити за поемане на задължения 

2.4. В първоначалния бюджет размерът на бюджетните кредити за поемане на 
задължения, одобрен от бюджетния орган, е 164,3 млрд. евро. Приети са също 
така шест коригиращи бюджета, четири от които въвеждат изменения в размера 
на тези бюджетни кредити. В окончателния бюджет те възлизат на 
166,8 млрд. евро, което надхвърля тавана на МФР от 163,5 млрд. евро (вж. 
фигура 2.1). Това е станало възможно поради използването на специални 
инструменти, като например Инструмента за гъвкавост и Резерва за 

                                                      
3 Вж. точка 2.48 от Годишния доклад на ЕСП за 2016 г., точка 2.48 от Годишния доклад 

на ЕСП за 2018 г. и точка 2.52 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г. 
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солидарност и спешна помощ, които позволяват на ЕС да реагира гъвкаво на 
непредвидени обстоятелства. 

2.5. През 2021 г. поетите задължения възлизат на 113,4 млрд. евро, което 
представлява само 68 % от общия размер на разполагаемите бюджетни кредити. 
Този процент е изключително нисък, дори в сравнение с 2014 г. — първата година 
от предходната МФР (77 %). 

2.6. Законодателният пакет, на който се основава МФР за периода 2021—
2027 г., се състои от Регламента за МФР4, предложен от Комисията първоначално 
през май 2018 г. и приет едва през декември 2020 г., и група от секторни 
регламенти, всички от които са одобрени след стартирането на МФР. По 
отношение на земеделските фондове5 е одобрен преходен период за 2021—
2022 г. Закъснението в приемането на секторното законодателство е значително 
по-голямо от това в началото на МФР за периода 2014—2020 г. То се дължи 
основно на пандемията от COVID-19, както и на направеното през май 2020 г. 
второ предложение на Комисията за МФР. 

2.7. В своя годишен доклад за 2020 година6 ЕСП подчерта риска от закъснения 
при изпълнението на фондовете със споделено управление в рамките на МФР за 
периода 2021—2027 г. поради късното приемане на Регламента за 
общоприложимите разпоредби (РОР)7. ЕСП изтъкна също така риска от натиск 
върху административните ресурси на Комисията и на държавите членки във 
връзка с необходимостта от ускоряване на усвояването на средствата от 

                                                      
4 Регламент (EC, Eвратом) 2020/2093 на Съвета. 

5 Регламент (ЕС) 2020/2220 за определяне на някои преходни разпоредби във връзка 
с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. 
и 2022 г. 

6 Вж. Годишен доклад на ЕСП за 2020 година, точки 2.23—2.31. 

7 Регламент (ЕС) 2021/1060 за установяване на общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, 
Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, 
рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова 
подкрепа за управлението на границите и визовата политика. 
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Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) по МФР за 
периода 2014—2020 г. и наличието на допълнително финансиране (NGEU). 

2.8. През 2021 г. късното приемане на секторните регламенти е забавило 
стартирането на новите програми, особено по отношение на осемте фонда със 
споделено управление в обхвата на РОР8. Едва 2 % от наличните бюджетни 
кредити за поемане на задължения по тези осем фонда са усвоени. Усвояването 
на бюджетните кредити за поемане на задължения по трите най-големи фонда 
(Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския 
социален фонд) е под 1 %. Направените разходи са свързани с позиции като 
например предоставяне на техническа помощ. Поради тази причина, съгласно 
разпоредбите на Регламента за МФР9, почти 49 млрд. евро от разполагаемите 
50,1 млрд. евро бюджетни кредити за поемане на задължения по фондовете със 
споделено управление следва да бъдат пренесени от 2021 г. във финансовите 
2022—2025 години на равни части (25 %). В резултат на това съответните 
плащания към държавите членки ще бъдат извършени по-късно от първоначално 
планираното. 

Почти всички бюджетни кредити за плащания са усвоени 

2.9. Първоначалният размер на бюджетните кредити за плащания, одобрен от 
бюджетния орган, е 166,1 млрд. евро, което почти се равнява на тавана, 
определен в Регламента за МФР за 2021 г. Посредством два коригиращи бюджета 
разполагаемите бюджетни кредити за плащания са увеличени с 2,0 млрд. евро, 
с което окончателният им размер достига 168,0 млрд. евро10. Както и в случая на 
бюджетните кредити за поемане на задължения, надхвърлянето на тавана на 
МФР е станало възможно поради използването на специални инструменти. Почти 
всички налични бюджетни кредити за плащания в бюджета на ЕС са усвоени. 
Извършените плащания са достигнали размер от 163,6 млрд. евро, което 
представлява 97 % от общата сума на разполагаемите бюджетни кредити — вж. 

                                                      
8 Осемте фонда със споделено управление в обхвата на РОР са: Европейският фонд за 

регионално развитие, Европейският социален фонд плюс, Кохезионният фонд, Фондът 
за справедлив преход, Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, 
фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструментът 
за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. 

9 Член 7 от Регламент (EC, Eвратом) 2020/2093 на Съвета. 

10 Разликите се дължат на закръгляване. 
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фигура 2.1. От общата стойност на извършените през 2021 г. плащания 46 % са 
използвани за покриване на нуждите на ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. 

Фигура 2.1 — Изпълнение на бюджета за 2021 г. 

 
Забележка: Сумите са закръглени. 

Източник: ЕСП по данни от консолидираните годишни отчети на ЕС за 2021 г., отчети за 
изпълнението на бюджета от счетоводната система на Комисията и обяснителни бележки. 

2.10. Като се вземат предвид допълнителните плащания на стойност 
62,6 млрд. евро, финансирани от целеви приходи (предимно безвъзмездна 
финансова помощ по МВУ), и пренесените от 2020 г. бюджетни кредити от 
1,8 млрд. евро, общият размер на извършените през 2021 г. плащания възлиза на 
228,0 млрд. евро. 

2.11. Сумата на извършените през 2021 г. плащания е изцяло в рамките на 
определения таван. Не са постъпили искания за плащания по новите фондове със 
споделено управление, а наличните бюджетни кредити за плащания са били 
достатъчни, за да отговорят на високото ниво на оставащите искания за плащания 
по ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. Според дългосрочната прогноза на 

166,1

164,3

2,0

2,6

163,6

113,4

166,1

163,5

0 50 100 150

(в млрд. евро)

Бюджетни кредити за поемане на задължения

Бюджетни кредити за извършване на плащания

Бюджетни кредити за 
поемане на задължения

коригиращи бюджетипървоначален бюджет
усвоени

Бюджетни кредити за 
извършване на плащания

коригиращи бюджетипървоначален бюджет

усвоени
таван на МФР

69



 

Комисията11 бюджетните кредити за плащания в МФР би трябвало да са 
достатъчни да покрият нуждите от плащания през следващите години. 

Усвояването на средствата по ЕСИ фондовете  
за периода 2014—2020 г. се е ускорило 

2.12. Както е посочено в точки 2.6—2.8, изпълнението на фондовете със 
споделено управление в обхвата на РОР по МФР за периода 2021—2027 г. не е 
започнало по план. Почти никакви плащания не са извършени по тези фондове 
през 2021 г. 

2.13. През 2021 г. държавите членки са продължили да усвояват средствата от 
ЕСИ фондовете по МФР за периода 2014—2020 г. Освен това за 2021 г. и 2022 г. на 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) са 
разпределени допълнителни средства от МФР за периода 2021—2027 г. 
(28,1 млрд. евро). 

2.14. Към края на 2021 г. кумулативните плащания по оперативните програми 
на ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. възлизат на 331,1 млрд. евро от общо 
492 млрд. евро (67 %). Оставащите 160,9 млрд. евро следва да бъдат изплатени, 
а евентуалният остатък — отменен, преди приключването на програмите в края 
на 2025 г., с изключение на ЕЗФРСР, който приключва през 2027 г. Тези средства 
съставляват основната част от неразплатените поети задължения в размер на 
251,7 млрд. евро в бюджета на ЕС към края на 2021 г. (вж. точка 2.26). През 2021 г. 
нивото на годишно усвояване на средства е по-високо в сравнение с предходни 
години. Извършените плащания са се увеличили от 72 млрд. евро през 2020 г. на 
75,1 млрд. евро през 2021 г. (без да се включва NGEU). На фигура 2.2 са 
представени кумулативните нива на усвояване на средствата по всички ЕСИ 
фондове без финансирането от NGEU. 

                                                      
11 Доклад на Комисията „Дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи 

парични потоци на бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.“, COM(2021) 343 final. 
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Фигура 2.2 — Усвояване на средства по ЕСИ фондовете  
за периода 2014—2020 г. (с изключение на финансирането от NGEU) 

 
Съкращения: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд (КФ), 
Инициатива за младежка заетост (ИМЗ), Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 
и Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). 

(*) Червената линия показва процента на усвояване, без да се отчитат допълнителните средства за 
2021 г. и 2022 г. в размер на 28,1 млрд. евро от МФР за периода 2021—2027 г. 
(**) ИМЗ включва съответната подкрепа от ЕСФ. 

Източник: ЕСП, въз основа на данни на Европейската комисия относно плащанията от ЕС по ЕСИ 
фондовете за периода 2014—2020 г. (ежедневна актуализация). 

2.15. С изключение на Европейския фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР) процентите на усвояване на средствата по отделните ЕСИ фондове се 
различават помежду си с не повече от 10 процентни пункта. Това важи 
включително и за ЕЗФРСР, чийто процент на усвояване би бил 79 % вместо 62 %, 
ако се изключат допълнително разпределените средства, посочени в точка 2.13. 

2.16. От фигура 2.3 е видно, че нивата на кумулативно усвояване на 
средствата от ЕСИ фондовете се различават значително в държавите членки. 
Ирландия, Финландия, Кипър и Естония (в низходящ ред по процент на 
усвояване) са получили над 75 % от разпределените за тях средства (без да се 

3,8

5,7

9,0

61,5

84,6

127,4

200,2

76 %

53 %

72 %

70 %

69 %

62 %

69 %

2,9

3,0

6,5

43,3

58,5

79,5

137,5

79 % (*)

FEAD

ЕФМДР

ИМЗ (**)

КФ

ЕСФ

ЕЗФРСР

ЕФРР

Изплатени

Разпределени (в млрд. евро)

Процент усвоени 

71

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Finances/ESIF-2014-2020-EU-payments-daily-update-/gayr-92qh
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Finances/ESIF-2014-2020-EU-payments-daily-update-/gayr-92qh


 

включва NGEU). Хърватия, Словакия, Малта, Дания и Румъния (във възходящ ред 
по процент на усвояване), от друга страна, са получили под 60 % от заделеното за 
тях финансиране. Предвид това, че програмите приключват в близко бъдеще, 
натискът за усвояване на пълния размер на средствата, за да се избегне 
отмяната на бюджетните кредити, е особено голям за някои държави членки. 

Фигура 2.3 — Нива на усвояване на средства по ЕСИ фондовете  
за периода 2014—2020 г. (без финансирането от NGEU) 

 
Забележка: Стойностите включват допълнителното разпределение на средства за ЕЗФРСР. 

Източник: ЕСП, въз основа на данни на Европейската комисия относно плащанията от ЕС по ЕСИ 
фондовете за периода 2014—2020 г. (ежедневна актуализация). 
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Размерът на бюджетните трансфери е нараснал 

2.17. Правилата за извършване на бюджетни трансфери са определени във
Финансовия регламент12 и зависят от структурата на бюджета на ЕС. За някои 
бюджетни трансфери е необходимо решение на бюджетния орган. Други могат 
да се извършват самостоятелно от съответната институция на ЕС. 

2.18. Въведена е нова бюджетна структура в МФР за периода 2021—2027 г.,
която е довела до по-добро разпределение на програмите в бюджета. В нея 
функциите на МФР се състоят от специфични клъстери от политики, като всяка 
програма принадлежи към един клъстер. Новата бюджетна структура позволява 
на Комисията да пренася бюджетни кредити в рамките на дадена програма, без 
предварително да се изисква решение на бюджетния орган дори когато части от 
програмата се управляват от различни генерални дирекции. Европейският 
парламент е изразил загриженост относно осигуряването на възможност на 
бюджетния орган да упражнява достатъчен контрол върху трансферите в рамките 
на дадена програма съгласно новата бюджетна структура13. 

2.19. ЕСП направи сравнение на бюджетните трансфери, извършени от
Комисията през 2020 г. и 2021 г., и установи, че техният обем се е увеличил, 
особено по отношение на бюджетните кредити за плащания (вж. фигура 2.4). 
Одиторите отбелязаха още, че за същия период размерът на трансферите, за 
които се изисква решение на бюджетния орган, също е нараснал. 

12 Членове 30—32 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза. 

13 Точка 41 от 2021/2162(INI). 
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Фигура 2.4 — Сравнение на размера на бюджетните трансфери, 
извършени от Комисията през 2020 г. и 2021 г. 

Източник: ЕСП, въз основа на решения на бюджетния орган за извършване на трансфери и данни, 
получени от Комисията. 

Изпълнението на NGEU е започнало през 2021 г. 

Налице са съществени разлики между финансираните от NGEU 
програми по отношение на нивото на изпълнение на бюджетните 
кредити за поемане на задължения 

2.20. Временният инструмент NGEU е стартирал през юни 2021 г. с влизането
в сила на новото Решение за собствените ресурси14, чрез което се разрешава 
заемането на необходимите средства по този инструмент. Комисията може да 
поема задължения по NGEU до 31 декември 2023 г. и да извършва плащания до 
31 декември 2026 г. 

14 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета относно системата на собствените ресурси 
на Европейския съюз. 
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2.21. NGEU включва: 

— компонент на МВУ за безвъзмездна финансова помощ, в рамките на който 
на държавите членки се предоставя неподлежаща на връщане подкрепа 
в размер до 338,0 млрд. евро; 

— допълнително финансиране за програми на ЕС на стойност 83,1 млрд. евро; 

— заемен компонент на МВУ, по който на държавите членки се отпуска 
подлежаща на връщане подкрепа. Този компонент не е включен в анализа 
на ЕСП. 

2.22. Към края на 2021 г. размерът на средствата, за които са поети 
задължения по NGEU, е достигнал 143,5 млрд. евро, а стойността на авансовото 
финансиране и извършените плащания надвишава 53,6 млрд. евро. За повече 
информация вж. фигура 2.5 и приложение 2.1. 
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Фигура 2.5 — Изпълнение на NGEU 

 
(*) Финансиране от Помощта за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа 
(REACT-EU). 
(**) Финансиране от REACT-EU за Европейския социален фонд и Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица (вж. точка 2.13). 

Забележка: Сумите са закръглени. 

Източник: ЕСП по данни от консолидираните годишни отчети на ЕС за 2021 г. и отчети за 
изпълнението на бюджета от счетоводната система на Комисията. 
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2.23. Налице са съществени разлики по отношение на темповете на заделяне 
на средствата от NGEU по различните програми. Например за съществуващите 
програми по МФР за 2014—2020 г. на ЕФРР, Европейския социален фонд (ЕСФ) и 
FEAD са поети задължения за голямо по размер финансиране от NGEU, докато 
нивото на усвояване на бюджетните кредити за поемане на задължения по Фонда 
за справедлив преход15 и Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU)16 
е ниско. Според Комисията забавянето в стартирането на Фонда за справедлив 
преход се дължи на късното приемане на съответния Регламент. В случая на 
rescEU до закъснения се е стигнало главно поради необходимостта от 
прецизиране на обхвата на инструмента. За закъсненията е допринесло също така 
времето, което е било необходимо за включване в процеса на новосъздадения 
Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации 
(HERA)17. 

Много от държавите членки са получили авансово плащане на 
безвъзмездна финансова помощ по МВУ, а на Испания са изплатени 
средства във връзка с изпълнението на ключови етапи 

2.24. За да получат подкрепа в рамките на МВУ, държавите членки следва да 
предадат на Комисията своите национални планове за възстановяване 
и устойчивост (НПВУ). Комисията извършва оценка на тези планове, а Съветът ги 
одобрява. Към края на 2021 г. Съветът е одобрил 22 НПВУ, като 20 държави 
членки са получили авансово финансиране на обща стойност от 36,4 млрд. евро 
(до 13 % от общия размер на разпределената им безвъзмездна финансова 
помощ). 

2.25. Оставащите средства ще бъдат изплатени на база на изпълнението на 
ключовите етапи и целите, определени в Решението за изпълнение на Съвета, 
както е посочено в член 20, параграф 1 от Регламента за МВУ18. През 2021 г. една 
държава членка — Испания, е получила средства на тази база (10,0 млрд. евро). 

                                                      
15 Регламент (ЕС) 2021/1056 за създаване на Фонда за справедлив преход. 

16 Решение (ЕС) 2019/420 относно Механизъм за гражданска защита на Съюза. 

17 Съобщение на Комисията относно представянето на Европейския орган за готовност 
и реакция при извънредни здравни ситуации, HERA — следваща стъпка към 
изграждането на Европейския здравен съюз, COM(2021) 576 final. 

18 Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. 
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На фигура 2.6 са показани изплатеното през 2021 г. и оставащото финансиране от 
МВУ, разпределено на държавите членки, чиито НПВУ са одобрени. 

Фигура 2.6 —Безвъзмездна финансова помощ по МВУ по държави 
членки — изплатени средства през 2021 г. и оставащо финансиране* 

 
(*) Само държави членки, чиито НПВУ са одобрени към 31 декември 2021 г. 

Забележка: Изплатените на Люксембург и Малта средства не са видими на графиката поради 
ниските си стойности. Ирландия не е заявила авансово финансиране, а Финландия е получила 
такова едва през януари 2022 г. 

Източник: ЕСП въз основа на Показателите по Механизма за възстановяване и устойчивост. 
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2.26. Неразплатените поети задължения към края на 2021 г. са 
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начало на изпълнението на фондовете със споделено управление по МФР за 
периода 2021—2027 г. (вж. точки 2.6—2.8). 

2.27. На фигура 2.7 са показани неразплатените поети задължения от 
бюджета на ЕС и от NGEU към края на 2021 г., разбити по години на възникване. 

Фигура 2.7 — Неразплатени поети задължения към края на 2021 г. 
по години на възникване 

 
Източник: ЕСП по данни от консолидираните годишни отчети на ЕС за 2021 г. и отчети за 
изпълнението на бюджета от счетоводната система на Комисията. 

2.28. Както е показано на фигура 2.8, общата селскостопанска политика 
(ОСП) (функция 3) и политиката на сближаване (функция 2а) представляват общо 
64 % от неразплатените поети задължения в бюджета на ЕС към края на 2021 г. 
Според Комисията19 изпълнението както на ОСП, така и на политиката на 
сближаване, може да бъде засегнато също и от наличието на допълнително 
финансиране от NGEU, освен от закъсненията в приемането на съответното 
законодателство, дължащи се главно на пандемията от COVID-19. 

                                                      
19 COM(2021) 343 final, стр. 5—6. 
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Фигура 2.8 — Неразплатени поети задължения от бюджета на ЕС и от 
NGEU по функции от МФР към края на 2021 г. 

 
Бележки:  
Функция 2б включва неразплатените поети задължения по МВУ. 
Функция 7 не е видима на графиката поради ниската стойност на свързаните с нея неразплатени 
поети задължения. 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните годишни отчети на ЕС за 2021 г. 

2.29. Миналата година ЕСП отбеляза20, че голямото увеличение на 
неразплатените поети задължения в бюджета на ЕС за периода от 2014 г. до 
2020 г. се дължи на факта, че ежегодно сумата на поетите задължения е 
значително по-висока от тази на плащанията. Поради същата причина през този 
период стойността на неразплатените поети задължения е нараснала със 
105,9 млрд. евро. Това увеличение е компенсирано с отмяна на бюджетни 
кредити в размер на 25,1 млрд. евро, в резултат на което нетното увеличение се 
равнява на 80,8 млрд. евро (от 222,4 млрд. евро на 303,2 млрд. евро). Трябва да 
се отбележи, че за периода 2014—2020 г. общият размер на отменените 

                                                      
20 Вж. Годишен доклад на ЕСП за 2020 година, точка 2.10. 
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бюджетни кредити представлява малък процент (2,3 %) от сумата, за която са 
поети задължения (1 081,7 млрд. евро) за същия период. 

2.30. Според последните оценки на Комисията (2021 г.) се очаква размерът на 
неразплатените поети задължения (общо за бюджета на ЕС и NGEU) да се увеличи 
на 460 млрд. евро през 2023 г. (вж. фигура 2.9), след което да намалее отново. 
Изплащането на средства по NGEU се очаква да приключи до края на 2026 г., като 
след този момент не следва да останат неразплатени поети задължения по този 
инструмент. Започналата на 24 февруари 2022 г. военна агресия на Русия срещу 
Украйна породи несигурност, която не е взета предвид в тези оценки (вж. 
точка 2.52). 

Фигура 2.9 — Развитие на неразплатените поети задължения, 
поетите задължения и плащанията за периода от 2014 г. до 2021 г. 
и прогноза за периода от 2022 г. до 2027 г. 

 
Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните годишни отчети на ЕС за годините от 
2014 до 2021 г. Прогнозни стойности до 2027 г.: „Дългосрочна прогноза за бъдещите входящи 
и изходящи парични потоци на бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.“, COM(2021) 343 final 
и прогнози на ЕСП. 
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2.31. Според прогнозите на Комисията неразплатените поети задължения 
в бюджета на ЕС ще достигнат 317 млрд. евро през 2027 г., което надвишава 
с 14 млрд. евро стойността им към края на 2020 г. от 303,2 млрд. евро. Това слабо 
увеличение се дължи основно на по-малката разлика между бюджетните кредити 
за поемане на задължения и бюджетните кредити за плащания в МФР за периода 
2021—2027 г. ЕСП неколкократно21 е подчертавала, че размерът на 
неразплатените поети задължения може да се намали, ако предвидените 
в бюджета бюджетни кредити за плащания надвишават бюджетните кредити за 
поемане на задължения и ако бъдат усвоени. ЕСП счита, че по този начин ще бъде 
спазено изискването, поставено в Решението за собствените ресурси, за 
поддържане на подходящо съотношение между бюджетните кредити за поемане 
на задължения и бюджетните кредити за плащания22. 

2.32. Европейският парламент е посочил, че сумата на неразплатените поети 
задължения се равнява на размера на бюджетните кредити за плащания за две 
пълни години. Според Парламента тази ситуация поражда риск за гладкото 
функциониране на бюджета на ЕС в бъдеще, като го подлага на силен натиск и е 
възможно да застраши ликвидността му23. Той е отправил молба към Комисията 
да състави приоритетно подробен план за мерки, насочени към намаляване на 
неразплатените поети задължения, и да го представи на органа по 
освобождаване от отговорност. 

                                                      
21 Вж. Годишен доклад на ЕСП за 2018 година, точки 2.18—2.21, Годишен доклад на ЕСП 

за 2017 година, точки 2.46—2.49, Годишен доклад на ЕСП за 2016 година, точки 2.32—
2.39.  

22 Член 3, параграф 3 от Решение (EC, Eвратом) 2020/2053 на Съвета. 

23 Точка 9.12 от Доклада относно освобождаването от отговорност за финансовата 2020 
година (2021/2106(DEC), 11 април 2022 г. 
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Размерът на плащанията към крайни получатели  
на средства от финансови инструменти, изпълнявани при 
споделено управление, се е увеличил през 2020 г. 

2.33. Финансовите инструменти, изпълнявани при споделено управление 
(ФИСУ), предоставят подкрепа от бюджета на ЕС на крайни получатели под 
формата на заеми, гаранции и капиталови инвестиции. За периода 2007—2013 г. 
размерът на поетите задължения във връзка с ФИСУ е бил 17,0 млрд. евро24, а за 
периода 2014—2020 г. — 21,6 млрд. евро25. 

2.34. В доклада на Комисията относно изпълнението на ФИСУ се посочва, че 
по МФР за периода 2014—2020 г. размерът на действително изплатените 
средства от бюджета на ЕС към тези инструменти възлиза на 14,2 млрд. евро към 
края на 2020 г. В сравнение с ниските нива на плащания към крайни получатели 
през периода от 2014 г. до 2019 г. през 2020 г. сумата на изплатените средства 
бързо е нараснала, като общата стойност на плащанията към крайни получатели е 
достигнала 10,3 млрд. евро към края на 2020 г. Това обаче все още представлява 
едва 47 % от общия размер на поетите задължения по инструментите (вж. 
фигура 2.10). 

                                                      
24 Доклад на Комисията относно Инструменти за финансов инженеринг, състояние към 

31 март 2017 г., таблица 2, стр. 26. 

25 Европейска комисия, Финансови инструменти по линия на европейските структурни 
и инвестиционни фондове, състояние към 31 декември 2020 г., стр. 8. 
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Фигура 2.10 — Поети задължения и извършени плащания по ФИСУ 
през периода 2014—2020 г. 

 
Забележка: Информацията за 2015 г. се отнася кумулативно за 2014 г. и 2015 г. 

Източник: ЕСП по данни от доклада на Комисията „Финансовите инструменти по линия на 
европейските структурни и инвестиционни фондове. Обобщения на данните за осъществения 
напредък във финансирането и изпълнението на финансовите инструменти за програмния период 
2014—2020 г. в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета“, 2015—2020 г. 

2.35. ЕСП анализира данни на Комисията относно ФИСУ и установи, че са 
налице значителни разлики между държавите членки по отношение на 
изпълнението на тези инструменти26. Към края на 2020 г. две държави членки са 
изплатили на крайни получатели над 70 % от средствата, за които са поети 
задължения (Финландия и Австрия), докато в други пет държави членки нивото 
на извършените плащания към крайни получатели остава под 30 % (Словения, 
Естония, Португалия, България и Кипър) (вж. фигура 2.11). 

                                                      
26 Анализът на изпълнението и на разходите за управление, извършен от ЕСП, включва 

само ФИСУ в обхвата на ЕФРР и КФ, които заедно представляват 95 % от общия размер 
на поетите задължения. 
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Фигура 2.11 — Процент на извършените плащания към крайни 
получатели от общия размер на поетите задължения от бюджета  
на ЕС към ФИСУ към края на 2020 г. 

 
Забележка: Дания, Ирландия и Люксембург не използват ФИСУ. 

Източник: ЕСП, въз основа на получени от Комисията данни. 

2.36. ЕСП анализира също така изплатените разходи за управление на ниво 
държави членки като процент от общите извършени плащания, включително по 
отношение на средствата от националното съфинансиране на ФИСУ. Беше 
установено, че разходите за управление възлизат на 3,6 % от общия размер на 
изплатените средства по ФИСУ в рамките на МФР за периода 2014—2020 г. Това 
обаче е средната им стойност. Действителният им размер се различава 
значително между държавите членки. В Швеция например разходите за 
управление представляват над 10 % от общите изплатени средства по ФИСУ. За 
разлика от Швеция, в Австрия и Белгия не са направени разходи за управление 
във връзка с ФИСУ (вж. фигура 2.12). Комисията информира ЕСП, че предстои да 
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се извърши окончателна проверка на допустимостта на разходите за управление 
при приключването на програмите. 

Фигура 2.12 — Разходи за управление като процент от общите 
извършени плащания по ФИСУ в рамките на МФР  
за периода 2014—2020 г. към края на 2020 г. 

 
Забележка: Общите извършени плащания включват средствата от националното съфинансиране. 

Източник: ЕСП, въз основа на получени от Комисията данни. 
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Извънбюджетните инструменти за външна дейност вече са 
включени в бюджета на ЕС 

2.37. Една от основните промени, въведени с МФР за периода 2021—2027 г., е 
включването в бюджета на ЕС посредством Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) на 
повечето от дейностите, финансирани преди това от Европейските фондове за 
развитие (ЕФР). Единадесет инструмента от предходната МФР и ЕФР са заменени 
от ИССРМС27. Средствата, за които са поети задължения по този инструмент, 
възлизат на 72 % от общите разполагаеми средства по функция 6 („Съседните 
региони и светът“) от МФР за периода 2021—2027 г. На фигура 2.13 е представен 
преглед на структурата на ИССРМС, както и разбивка на заделеното за него 
финансиране по МФР за периода 2021—2027 г. на стойност 79,5 млрд. евро. 

                                                      
27 Заменените от ИССРМС инструменти са следните: Инструментът за сътрудничество за 

развитие (ИСР), Европейският фонд за развитие (ЕФР), Европейският инструмент за 
демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), Европейският инструмент за съседство (ЕИС), 
Инструментът за партньорство (ИП), Инструментът, допринасящ за стабилността 
и мира (IcSP), Мандатът за външно кредитиране (МВК), Гаранционният фонд за 
външни действия (ГФВД), Европейският фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и неговият 
Гаранционен фонд и Макрофинансовата помощ (МФП). За целите на този списък 
Общият регламент за изпълнение (Регламент (ЕС) № 236/2014) също се счита за 
инструмент, заменен от ИССРМС. 
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Фигура 2.13 — Структура на ИССРМС и размер на бюджетните 
кредити за поемане на задължения по МФР  
за периода 2021—2027 г. 

 
Източник: ЕСП, въз основа на Регламент (ЕС) 2021/947 за създаване на Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. 
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Все още липсва цялостно докладване относно COVID-19 

2.38. В своя годишен доклад за 2020 година ЕСП препоръча Комисията да 
стандартизира отразяването на бюджетните разходи на ЕС за целите, свързани с 
COVID-19, и да докладва за това на бюджетния орган най-малко веднъж годишно, 
докато е необходимо28. Комисията само частично е приела тази препоръка, като е 
заявила, че не възнамерява да изготвя допълнителни доклади относно разходите 
от бюджета на ЕС, свързани с COVID-19. 

2.39. През 2021 г. ЕС е продължил да финансира от своя бюджет някои 
действия, свързани с COVID-1929. Например чрез коригиращ бюджет № 1 са 
заделени допълнителни 216 млн. евро бюджетни кредити за поемане на 
задължения и 208 млн. евро бюджетни кредити за плащания за Инструмента за 
спешна подкрепа и за Европейския център за профилактика и контрол върху 
заболяванията в подкрепа на мерките, предприети от тях в отговор на COVID-19. 
Чрез коригиращ бюджет № 6 са разпределени допълнителни 450 млн. евро 
бюджетни кредити за поемане на задължения и бюджетни кредити за плащания 
за ИССРМС с цел да се дарят 200 млн. дози ваксини на държави извън ЕС. Както 
и през 2020 г. Комисията не е публикувала подробен доклад относно свързаните с 
COVID-19 разходи, финансирани от бюджета на ЕС през 2021 г. ЕСП счита, че 
препоръката, отправена от нея миналата година, все още е валидна. 

                                                      
28 Вж. Годишен доклад на ЕСП за 2020 година, препоръка 2.1. 

29 Например Действия в рамките на „Екип Европа“ за предоставяне на безплатни 
ваксини на трети държави. 
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Рискове и предизвикателства 

Паралелното изпълнение на различни бюджетни 
инструменти в сравнително кратък срок е свързано 
с рискове и предизвикателства 

2.40. Нивото на изпълнение на повечето фондове със споделено управление 
през 2021 г. — първата година от настоящата МФР, е много ниско в резултат на 
настъпили закъснения (вж. точки 2.6—2.8). Освен това в МФР за периода 2021—
2027 г. е определен срок за приключване на програмите, който е с една година 
по-кратък (n+2) от този в предходната МФР (n+3). Макар че по-краткият срок 
може да помогне за намаляване на неразплатените поети задължения (RAL), има 
вероятност той да създаде значителни трудности по отношение на изпълнението 
на фондовете със споделено управление през периода 2022—2029 г. 

2.41. Наред с изпълнението на фондовете със споделено управление през 
периода 2022—2029 г., продължава изпълнението на ЕСИ фондовете по МФР за 
2014—2020 г. до приключването им през 2025 г. (с изключение на ЕЗФРСР, който 
приключва две години по-късно). Същевременно NGEU е в ход до 2026 г., а също 
така се прилагат допълнителните мерки, въведени във връзка с военната агресия 
на Русия срещу Украйна. Едновременното изпълнение на тези дейности създава 
предизвикателства за всички органи, отговорни за управлението и контрола на 
тези фондове, които трябва да гарантират спазване на правилата и принципите на 
доброто финансово управление. Тези предизвикателства, които ЕСП изтъкна 
и миналата година30, все още са налице и свързаната с тях препоръка остава 
валидна. 

Общата експозиция на бюджета на ЕС се е увеличила  
през 2021 г. главно поради въвеждането на NGEU 

2.42. Условно задължение е задължение, което е възможно да възникне 
в бъдеще, ако настъпи определено събитие. Общата експозиция на бюджета на 
ЕС към условни задължения се е увеличила със 146,0 млрд. евро (111 %) през 
2021 г. — от €131,9 млрд. евро на €277,9 млрд. евро. Това се дължи главно на 
издадените през 2021 г. облигации за финансиране на NGEU на стойност 
                                                      
30 Вж. Годишен доклад на ЕСП за 2020 година, точки 2.27, 2.32 и 2.33. 
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91,0 млрд. евро31, както и на увеличението от 50,2 млрд. евро за заемите, 
отпуснати на държавите членки по Европейския инструмент за временна 
подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни 
обстоятелства (SURE) (вж. фигура 2.14). 

Фигура 2.14 — Обща експозиция на бюджета на ЕС към края  
на 2021 г. — разбивка по категории 

 
(*) Заеми на ЕИБ— държави членки: 0,6 млрд. евро, заеми по механизма за подкрепа за 
платежния баланс: 0,2 млрд. евро, заеми по Евратом — държави членки: 0,1 млрд. евро; 
разликата с общия сбор се дължи на закръгляване. 
(**) Гаранция по Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР): 0,5 млрд. евро, заеми по 
Евратом – държави извън ЕС: 0,3 млрд. евро, и ИССРМС — Европейски фонд за устойчиво 
развитие плюс (ЕФУР+): 0,2 млрд. евро. 

Забележка: Разликите се дължат на закръгляване. 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за 
2021 г., бележки 4.1.1 и 4.1.2. 

                                                      
31 От тези 91,0 млрд. евро 18 млрд. евро са отпуснати под формата на заеми по МВУ, 

46,4 млрд. евро представляват безвъзмездна финансова помощ по МВУ, 
а 7,2 млрд. евро е размерът на приноса към програми по МФР. Останалите 
19,4 млрд. евро все още не са изплатени и продължават да се държат под формата на 
пари и парични еквиваленти. 
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2.43. „Общата експозиция“ представлява размерът на всички условни 
задължения, които бюджетът на ЕС може потенциално да трябва да погаси 
в резултат на всички възможни събития, които има вероятност да настъпят през 
следващите години. ЕСП направи преглед на докладите на Комисията относно 
експозицията на бюджета на ЕС към условни задължения32. В своя годишен 
доклад за 2019 г.33 ЕСП анализира същността на тази експозиция, както 
и съществуващите механизми за управление на риска, и заключи, че размерът на 
общата експозиция към края на 2019 г. e приемлив. Както бе споменато 
в точка 2.42, две ключови съществени промени са настъпили по отношение на 
риска, поет от бюджета на ЕС: въвеждането на инструмента SURE през 2020 г. и на 
NGEU — през 2021 г. В своя последен доклад (за 2020 г.) Комисията определя като 
приемлив размера на експозицията на бюджета на ЕС към края на 2020 г. 
с достатъчно консервативно ниво на увереност. Тази експозиция се очаква да 
нарасне още повече през 2022 г. и 2023 г. главно във връзка с NGEU (вж. 
фигура 2.15). 

Фигура 2.15 — Съпоставка между предишната и потенциалната 
обща експозиция на бюджета на ЕС за периода 2022—2023 г. 

 
Източник: ЕСП, въз основа на данни от доклад на Комисията COM(2021) 676 final 
и консолидираните годишни отчети на ЕС за 2021 г. 

                                                      
32 Доклад на Комисията относно финансовите инструменти, бюджетните гаранции, 

финансовата помощ и условните пасиви, COM(2021) 676 final, Доклад относно 
бюджетната прозрачност за 2020 г. и Проект на общ бюджет на Европейския съюз за 
2022 финансова година, работен документ, част XI. 

33 Вж. Годишен доклад на ЕСП за 2019 година, точки 2.22—2.34. 
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2.44. Общата експозиция може да се разбие по години. „Годишната 
експозиция“ представлява максималният размер на годишните плащания 
(главница и лихви), които ЕС би бил задължен да извърши в рамките на дадена 
финансова година, в случай на неизпълнение на всички задължения за плащане 
по гарантираните заеми. За 2021 г. годишната експозиция възлиза на 
4,4 млрд. евро. Комисията изчислява, че за 2022 г. тя ще бъде 7 млрд. евро (което 
включва експозициите във връзка с Мандата за външно кредитиране, програмата 
за макрофинансова помощ, заемите по Евратом към държави извън ЕС 
и финансовата подкрепа за държавите членки). В случай че по гаранциите 
постъпят искания за плащане, ЕСП счита, че бюджетът на ЕС ще е в състояние да 
покрие тази годишна експозиция благодарение на достатъчния размер на 
свободния марж (вж. точки 2.45—2.46). 

Съществуват редица механизми, чиято цел е да предпазват 
бюджета на ЕС от рисковете, свързани с условните 
задължения 

Размерът на свободния марж под тавана за собствените ресурси е 
увеличен 

2.45. През 2021 г. е влязло в сила новото Решение за собствените ресурси34, 
чрез което се увеличава размерът на свободния марж. Той представлява 
разликата между тавана на собствените ресурси и сумата на действително 
събраните собствени ресурси, с които се финансират планираните разходи 
в бюджета на ЕС. Таванът е максималният размер на собствените ресурси, които 
ЕС може да поиска от държавите членки. Чрез свободния марж се осигурява 
покритие на условните задължения, плащането на които може да бъде изискано 
от бюджета на ЕС. 

2.46. Таванът на собствените ресурси е увеличен от 1,2 % на 1,4 % от БНД на 
държавите членки. Това увеличение от 0,2 % е направено главно с оглед на 
включването на ЕФР в бюджета на ЕС (вж. точка 2.37) и излизането на 
Обединеното кралство от ЕС (и свързаното с него намаление на базата за БНД на 
ЕС). То осигурява също така допълнителен защитен буфер в случай на големи 
и внезапни икономически сътресения, като това предизвикано от пандемията. 

                                                      
34 Решение (EC, Eвратом) 2020/2053 на Съвета. 
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2.47. Таванът на собствените ресурси е увеличен с допълнителни 0,6 % на 
2,0 % с цел да бъдат покрити задълженията по NGEU до 2058 г. Това означава, че 
ако възникнат условни задължения по NGEU, за покриването на които не са 
налични средства в бюджета на ЕС, необходимите суми могат да бъдат изискани 
от държавите членки. 

Насрещните гаранции, предоставени за заемите в рамките на SURE, 
намаляват рисковете за бюджета на ЕС 

2.48. По отношение на инструмента SURE, освен гаранцията, предоставена от 
бюджета на ЕС, е създадена система от насрещни гаранции, в рамките на която 
всички държави членки са отговорни за покриване на риска за бюджета на ЕС 
в размер до 25 млрд. евро. Държавите членки участват в общата сума на 
насрещната гаранция в съответствие със своя относителен дял от общия брутен 
национален доход на ЕС (БНД). 

Начало на обединяването на гаранционни фондове в общия фонд 
„Провизии“ през 2021 г. 

2.49. Рискът, на който е изложен бюджетът на ЕС, може да бъде намален чрез 
създаване на подходящ резерв от финансови активи. Съгласно Финансовия 
регламент35 следва да се създаде общ фонд „Провизии“ (ОФП) и да се определи 
ефективен процент на обезпечаване (ЕПО) в началото на МФР за периода 
2021—2027 г. В случай на неизпълнение на задълженията по гарантираните 
заеми, исканията за плащане във връзка с бюджетните гаранции и финансовата 
помощ за държави извън ЕС ще се покриват от средствата в ОФП, преди да бъдат 
отправени към бюджета на ЕС. Целта на ОФП е да се обединят всички 
гаранционни фондове на ЕС, с изключение на онези, свързани с финансови 
инструменти, като всеки от тях се води в различен раздел с цел да се поддържа 
отчетност по фондове. Комисията очаква общото управление на активите на ОФП 
да доведе до подобряване на ефективността36. 

2.50. От началото на 2021 г. Комисията е в процес на постепенно прехвърляне 
на активите на досегашните гаранционни фондове към ОФП. Към края на 2021 г. 

                                                      
35 Членове 211—214 и член 258 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. 

36 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно влизането 
в действие на общия фонд „Провизии“, COM(2021) 88 final. 
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са прехвърлени активи на стойност €12,3 млрд. евро. Те включват гаранционните 
фондове, създадени от предходни МФР, както и новия гаранционен фонд за 
InvestEU съгласно МФР 2021—2027 г., чиято дейност е започнала през 2021 г. (вж. 
фигура 2.16). Очаква се максималният размер на ОФП да достигне 25 млрд. евро 
до края на 2027 г. 

Фигура 2.16 — Компоненти на общия фонд „Провизии“ към края  
на 2021 г. 

 
Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните годишни отчети на ЕС за 2021 г. 

2.51. Прилагането на ЕПО има за цел да оптимизира общото равнище на 
провизиране. За 2021 г. и 2022 г. ЕПО е определен на 100 % от активите на ОФП 
(12,3 млрд. евро към края на 2021 г.). В следващите години Комисията ще 
анализира всички параметри на риска и ще прецени дали обстоятелствата 
позволяват този процент на провизиране да бъде намален под 100 %. Комисията 
очаква37 обединяването на активите да позволи леко да се понижи равнището на 
ресурсите, които са необходими за покриване на рисковете, свързани 
с гарантираните операции. 

                                                      
37 COM(2021) 88 final, стр. 3. 
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Военната агресия на Русия срещу Украйна увеличава 
рисковете за бюджета на ЕС 

2.52. ЕС мобилизира средства от бюджета си и осигурява допълнителна 
гъвкавост за предприемане на действия в отговор на военната агресия на Русия 
срещу Украйна. Мерките включват хуманитарна и спешна подкрепа за хора, 
бягащи от войната, като например „Действия по линия на сближаването за 
бежанците в Европа“ (CARE)38 и осигуряване на допълнителна ликвидност на 
държавите членки за покриване на разходи, свързани с войната, като например 
увеличено авансово финансиране от REACT-EU39. 

2.53. Освен това войната поражда риск от забавяне на икономическия растеж 
на ЕС и нарастване на инфлацията40. Тези фактори могат да окажат въздействие 
върху бюджета на ЕС по различни начини, например като доведат до увеличение 
на разходите по заемите за неподлежащата на връщане подкрепа в рамките на 
NGEU или нарастване на разходите, свързани с инвестициите, като по този начин 
ще засилят натиска върху бюджета на ЕС. 

2.54. Войната създава също така по-голям риск от материализирането на 
условни задължения, които трябва да бъдат покрити от бюджета на ЕС. Този риск 
възниква в резултат на предоставените гаранции за заеми, отпуснати на държави 
извън ЕС. Съществува опасност това да увеличи натиска върху механизмите на ЕС 
за смекчаване на риска (вж. точки 2.45—2.51). Към края на 2021 г. размерът на 
непогасените от Украйна заеми по програмата за макрофинансова помощ 
и Евратом е 4,7 млрд. евро. Освен това ЕИБ е отпуснала заеми на Украйна на 
стойност 2,1 млрд. евро, които са обезпечени чрез гаранции от ЕС. Войната може 
да застраши погасяването на тези заеми. 

  

                                                      
38 Регламент (ЕС) 2022/562 за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и 

(ЕС) № 223/2014 по отношение на Действия по линия на сближаването за бежанците 
в Европа (CARE). 

39 COM(2022) 145 final. 

40 ОИСР, Икономическа прогноза. 

96

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&qid=1652904884968&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=COM:2022:145:FIN
https://www.oecd.org/economic-outlook


 

Заключения и препоръки 

Заключения 

2.55. През 2021 г. нивото на изпълнение на бюджетните кредити за поемане 
на задължения е много ниско, като се равнява на 68 % от общата стойност на 
разполагаемите средства. Късното приемане на секторните регламенти през 
2021 г. е забавило стартирането на новите програми. Нивото на изпълнение на 
бюджетните кредити за поемане на задължения по фондовете със споделено 
управление в обхвата на РОР е едва 2 %. Поради тази причина 49 млрд. евро от 
тези кредити трябва да бъдат пренесени от 2021 г. за годините от 2022 г. до 
2025 г. Бюджетните кредити за плащания обаче са използвани почти изцяло. 
Както поетите задължения, така и извършените плащания са под тавана на МФР 
(вж. точки 2.2—2.11). 

2.56. Въпреки че са налице значителни разлики между държавите членки, 
общият процент на усвояване на ЕСИ фондовете се е увеличил през 2021 г., 
поради това че размерът на извършените плащания е по-голям в сравнение 
с 2020 г. Към края на 2021 г. средствата, които остава да бъдат усвоени преди 
приключването на програмите по ЕСИ фондовете през 2025 г., са приблизително 
161 млрд. евро. Някои от държавите членки тепърва трябва да усвоят над 40 % от 
финансирането, за което са поети задължения (вж. точки 2.12—2.16). 

2.57. Новата бюджетна структура предоставя по-голяма гъвкавост на 
Комисията да извършва трансфери в рамките на отделните програми. Стойността 
на трансферите, които Комисията може да извършва самостоятелно, както и на 
тези, за които се изисква решение на бюджетния орган, се е увеличила (вж. 
точки 2.17—2.19). 

2.58. Сумата на средствата, за които са поети задължения по NGEU, е 
достигнала почти 144 млрд. евро, от които приблизително 54 млрд. евро са 
изплатени на държавите членки. Наблюдават се значителни разлики по 
отношение на темпа на изпълнение на програмите, финансирани от NGEU. По 
основния компонент на NGEU — МВУ, двадесет държави членки са получили 
авансово финансиране по споразумения за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, а Испания е получила плащане във връзка с изпълнението на 
ключови етапи (вж. точки 2.20—2.25). 
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2.59. Към края на 2021 г. общата сума на неразплатените поети задължения е 
достигнала рекордната стойност от 341,6 млрд. евро. Размерът на тази част от тях, 
която е от бюджета на ЕС, е намалял от 303,2 млрд. евро към края на 2020 г. на 
251,7 млрд. евро към края на 2021 г. Като се вземат предвид обаче новите 
неразплатени поети задължения във връзка с NGEU от 89,9 млрд. евро, общата 
им стойност е нараснала с 38,4 млрд. евро. Очаква се техният размер да 
надхвърли 460 млрд. евро през 2023 г., а в последствие — да намалее 
с приключването на NGEU (вж. точки 2.26—2.32). 

2.60. Общият размер на поетите задължения към ФИСУ по МФР за периода 
2014—2020 г възлиза на 21,6 млрд. евро. Към края на 2020 г. 10,3 млрд. евро са 
изплатени от ФИСУ към крайни получатели, което представлява 47 % от поетите 
задължения. Наблюдават се съществени разлики между държавите членки по 
отношение на темпа на усвояване на средствата по тези инструменти и дела на 
разходите за управление (вж. точки 2.33—2.36). 

2.61. Единадесет инструмента от предходната МФР са заменени от ИССРМС, 
както и мерките, финансирани по-рано от ЕФР извън бюджета на ЕС (вж. 
точка 2.37). 

2.62. Комисията все още не е изготвила подробен доклад относно свързаните 
с COVID-19 разходи, финансирани от бюджета на ЕС (вж. точки 2.38—2.39). 

2.63. Наличното време за изпълнение на фондовете със споделено 
управление по МФР за периода 2021—2027 г. е по-малко в сравнение с това по 
предходни МФР. Финансирането по NGEU, както и евентуалното въвеждане на 
допълнителни мерки поради военната агресия на Русия срещу Украйна 
увеличават текущата работа по изпълнението. Все още са налице 
предизвикателствата, които ЕСП посочи миналата година, във връзка 
с управлението и упражняването на контрол над тези фондове с оглед да се 
гарантира спазването на правилата и принципите на доброто финансово 
управление (вж. точки 2.40—2.41). 

2.64. Общата експозиция на бюджета на ЕС към условни задължения се е 
повишила от 131,9 млрд. евро през 2020 г. на 277,9 млрд. евро през 2021 г. Двете 
главни причини за това съществено увеличение са въвеждането на NGEU 
и нарастването на размера на заемите, отпуснати по инструмента SURE (вж. 
точки 2.42—2.44). 
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2.65. Рискът за бюджета на ЕС във връзка с условните задължения се смекчава 
по няколко начина: таванът на собствените ресурси е увеличен, заемите по 
инструмента SURE са обезпечени от насрещни гаранции, предоставени от 
държавите членки, а общият фонд „Провизии“ обединява гаранционните 
фондове на бюджета на ЕС (вж. точки 2.45—2.51). 

2.66. Военната агресия на Русия срещу Украйна ще увеличи бюджетните 
нужди на ЕС. Тя създава също така по-голям риск от материализиране на 
условните задължения, които бюджетът на ЕС покрива (вж. точки 2.52—2.54). 

Препоръки 

Препоръка 2.1 — Неразплатени поети задължения 

Комисията следва да предостави информация на бюджетния орган относно 
факторите, допринасящи за развитието на неразплатените поети задължения, 
и да предприеме подходящи действия с оглед на постепенното им намаляване 
в дългосрочен план. 

Целеви срок за изпълнение — до края на 2023 г. 

Препоръка 2.2 — Устойчивост на бюджета на ЕС по 
отношение на експозицията му към условни задължения 

Комисията следва да наблюдава отблизо нарастващия риск за бюджета на ЕС от 
материализиране на условни задължения във връзка с военната агресия на Русия 
срещу Украйна и при необходимост да предприеме действия, с които да 
гарантира, че механизмите за смекчаване на риска са достатъчно ефективни. 

Целеви срок за изпълнение — до края на 2022 г. 
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Приложения 

Приложение 2.1 — Изпълнение на NGEU по програми 
(в млн. евро) 

Програма 

Общо бюджетни кредити 
за поемане на 

задължения за периода 
2021—2023 г. 

Поети 
задължения 
през 2021 г. 

Извършени 
плащания 

през 2021 г. 

„Хоризонт Европа“ 5 412 1 772 18 

Фонд InvestEU 6 074 1 745 151 

Функция 1 — Единен пазар, 
иновации и цифрова сфера 11 486 3 517 169 

Европейски фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) 31 458 24 038 4 926 

Европейски социален фонд 
(ЕСФ) и FEAD 19 161 15 435 2 081 

Функция 2а — 
Икономическо, социално 
и териториално 
сближаване 

50 619 39 473 7 007 

Механизъм за 
възстановяване 
и устойчивост (МВУ) — 
безвъзмездна финансова 
помощ (вкл. Инструмент за 
техническа подкрепа) 

337 969 98 034 46 375 

Механизъм за гражданска 
защита на Съюза (RescEU) 2 056 129 2 

Функция 2б — Устойчивост 
и ценности 340 025 98 163 46 376 

Функция 2 — Сближаване, 
устойчивост и ценности 390 644 137 463 53 384 

Европейски земеделски 
фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) 

8 071 2 366 65 

Фонд за справедлив преход 10 868 5 0 
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Програма 

Общо бюджетни кредити 
за поемане на 

задължения за периода 
2021—2023 г. 

Поети 
задължения 
през 2021 г. 

Извършени 
плащания 

през 2021 г. 

Функция 3 — Природни 
ресурси и околна среда 18 939 2 371 65 

Общо 421 070 143 525 53 618 
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Приходи 
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Въведение 
3.1. В тази глава се съдържат констатациите на Европейската сметна палата 
(наричана по-нататък ЕСП) относно приходите, които включват собствени 
ресурси, външни целеви приходи, предимно насочени към финансиране на 
разходи по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ)1 и други 
приходи. На фигура 3.1 е показана разбивка на приходите за 2021 г. 

Фигура 3.1 —Приходи — Разбивка за 2021 г.(*) 

 

Общо приходи за 2021 г.(**): 239,6 млрд. евро 

(*) В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за 
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 11). 
(**) Тази сума представлява действителният размер на приходите в бюджета на ЕС. Сумата от 
178,9 млрд. евро в отчета за финансовия резултат е изчислена чрез използване на система за 
счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване. 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните отчети на ЕС за 2021 г. 

                                                      
1 Това включва и средствата, за които Комисията е сключила заеми с цел предоставяне 

на безвъзмездна финансова подкрепа на държавите членки в контекста на 
инструмента Next Generation EU (NGEU), които ЕС ще трябва да върне в бъдеще. 

Собствени ресурси на база 
БНД 115,8 (48,2 %) Бюджетни гаранции, 

операции по получаване и 
отпускане на заеми
55,5 (23,2 %)

Вноски и възстановени 
средства от споразумения и 
програми на ЕС 19,8 (8,3 %)

Традиционни собствени ресурси 
19,0 (7,9 %)

Собствени ресурси на 
база ДДС 17,9 (7,5 %)

Собствени ресурси на 
база нерециклирани 

отпадъци от 
пластмасови опаковки

5,9 (2,5 %)

Други приходи
5,7 (2,4 %)

239,6 
млрд. евро 

(в млрд. евро)
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Кратко описание 

3.2. Две трети от приходите на ЕС (66 %) се формират от четирите категории 
собствени ресурси2. 

а) Собствените ресурси на база брутен национален доход (БНД) 
представляват 48,2 % от приходите в бюджета на ЕС и изравняват бюджета 
до балансирана позиция след изчисляване на приходите от всички други 
източници. Вноската на всяка държава членка е пропорционална на нейния 
БНД. 

б) Традиционните собствени ресурси (ТСР) осигуряват 7,9 % от приходите на 
ЕС. Те включват мита върху вноса, които се събират от държавите членки. 
Бюджетът на ЕС получава 75 % от общата сума, а държавите членки задържат 
останалите 25 % за покриване на разходите по събирането им. 

в) Собствените ресурси на база данък върху добавената стойност (ДДС) 
представляват 7,5 % от приходите на ЕС. Тези собствени ресурси се 
изчисляват чрез прилагане на единна ставка към общата сума на приходите 
на държавите членки от ДДС, събрани от всички облагаеми доставки, 
разделени на среднопретеглената ставка на ДДС. 

г) Собствените ресурси на база нерециклирани отпадъци от опаковки от 
пластмаса осигуряват 2,5 % от приходите на ЕС. Този вид ресурси е въведен 
през 2021 г. и се изчислява чрез прилагане на единна ставка към теглото на 
нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, генерирани във всяка 
държава членка. 

3.3. Външните целеви приходи, които представляват основно средства, взети 
назаем от Комисията с цел предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа 
на държавите членки в контекста на инструмента Next Generation EU (NGEU), 
съставляват 23,2 % от приходите на ЕС. Приходите на ЕС включват също суми, 
получени от други източници. Най-значимите от тях са вноски и възстановени 
суми, произтичащи от споразумения и програми на ЕС (8,3 % от приходите на ЕС), 
като например приходи от уравняването по съответствие на ЕФГЗ и ЕЗФРСР 
и от вноските на държави извън ЕС в научноизследователските програми 
и дейности на ЕС. 

                                                      
2 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета относно системата на собствените ресурси 

на Европейския съюз. 

106

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020D2053&qid=1651836112233


 

Обхват и подход на одита 

3.4. Прилагайки одитния подход и методи, описани в приложение 1.1, 
Европейската сметна палата извърши оценка на избрани ключови системи 
и тестове на операции, за да получи достатъчна увереност за целите на своето 
одитно становище относно приходите. Целта на ЕСП беше да допринесе за 
Декларацията за достоверност, както е описано в приложение 1.1. Във връзка 
с приходите за 2021 г. ЕСП провери следните елементи3: 

а) извадка от 55 издадени от Комисията нареждания за събиране на вземания, 
формирана така, че да бъде представителна за всички източници на 
приходи; 

б) системите на Комисията, които имат за цел: 

i) да следят за това данните за БНД, ДДС и нерециклираните отпадъци от 
пластмасови опаковки на държавите членки да осигуряват подходяща 
основа за изчисляване и събиране на вноските от собствени ресурси4; 

ii) да управляват ТСР и да следят за това държавите членки да прилагат 
ефикасни системи за събиране, докладване и внасяне на точните суми 
ТСР; 

iii) да изчисляват сумите, получени като собствени ресурси в резултат на 
корекционни механизми; 

iv) да управляват глоби и санкции; 

в) счетоводните системи и системите за управление на ТСР на три държави 
членки (Ирландия, Италия и Швеция), избрани както въз основа на размера 

                                                      
3 Системите на Комисията за операции по получаване и отпускане на заеми във връзка 

с NGEU не попадат в обхвата на одита. Системите на Комисията за управление на 
дълговете се разглеждат в текущ одит на изпълнението на ЕСП. 

4 За отправна точка на одита бяха използвани съгласуваните данни за БНД 
и хармонизираната основа за ДДС, изготвена от държавите членки. Одитът не тества 
пряко статистическите данни и информацията, предоставени от Комисията 
и държавите членки. За собствените ресурси на база нерециклирани отпадъци от 
пластмасови опаковки ЕСП разгледа процеса за съставяне на прогнозните данни, тъй 
като държавите членки няма да предоставят статистическите си оценки за 2021 г. 
преди 2023 г. 
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на събраните от тях мита, така и въз основа на извършената от ЕСП оценка на 
риска; 

г) надеждността на информацията относно редовността, съдържаща се 
в годишните отчети за дейността на ГД „Бюджет“ и Евростат. 

3.5. Рискът, свързан с митата, е те да не бъдат декларирани или да бъдат 
декларирани неточно от вносителите пред националните митнически органи. 
В такъв случай размерът на реално събраните вносни мита ще е по-малък, 
отколкото сумата, която теоретично би трябвало да бъде събрана. Тази разлика е 
известна като „разлика между дължимите и събраните мита“. Укритите мита 
не се отразяват в счетоводните системи за ТСР на държавите членки и не попадат 
в обхвата на одитното становище на ЕСП относно приходите. Тези суми обаче 
могат да се отразят на размера на установените от държавите членки мита. Ето 
защо за трета поредна година одиторите извършиха оценка на предприетите от 
ЕС действия за намаляване на разликата между дължимите и събраните мита и на 
риска от непълни ТСР. 

3.6. В този контекст ЕСП разгледа постигнатия от Комисията напредък при 
въвеждането на подобренията, предвидени в нейния План за действие в областта 
на митниците, и при действията за изпълнение на препоръките от Специалния 
доклад на ЕСП от 2021 г. относно митническия контрол5. ЕСП разгледа 
и извършвания от Комисията мониторинг на изпълнението на Протокола за 
Ирландия/Северна Ирландия6 във връзка с митническите въпроси, както и на 
отражението му върху събирането на ТСР. Въпреки че Протоколът предвижда, 
че митата за стоки, внесени в ЕС през Северна Ирландия, не се внасят в бюджета 
на ЕС, той изисква Обединеното кралство да осигурява надлежното прилагане на 
Митническия кодекс на Съюза (МКС)7 по отношение на този внос. 

  

                                                      
5 Специален доклад № 04/2021 на ЕСП: „Митнически контрол — недостатъчната 

хармонизация вреди на финансовите интереси на ЕС“ 

6 Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия е неразделна част от Споразумението за 
оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. 

7 Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза. 
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Редовност на операциите 
3.7. В този раздел са представени констатациите и оценките на Европейската 
сметна палата относно редовността на операциите, свързани с приходите. 
Заключението на ЕСП се основава на редовността на приходните операции, 
свързани с отчетите на ЕС, и на извършената оценка на системите на Комисията за 
изчисляване и събиране на приходи8. Одитната проверка на извадка от 
55 нареждания за събиране на вземания установи, че нито едно от тях не е 
засегнато от количествено измерими грешки. 

3.8. ЕСП отбелязва също, че Комисията не е приложила методологията, 
посочена в Решението за собствените ресурси9, за преразпределяне на разходите 
за финансиране на корекцията за Обединеното кралство след извършените 
корекции за годините от 2017 г. до 2019 г. Вместо това тя е приложила 
стандартния метод за преразпределяне на „други приходи“ (както се 
категоризира вноската на Обединеното кралство след оттеглянето му от ЕС) и е 
използвала единен коефициент на разпределение, основан на БНД на държавите 
членки, изчислен за годишния бюджет за 2021 г. Това е довело до незначителни 
разлики в преразпределянето на разходите между държавите членки 
и следователно върху изчисляването на техните вноски в бюджета на ЕС. Това 
няма отражение върху заключението на ЕСП за редовността на приходите на ЕС. 

  

                                                      
8 Вж. точка 11 от приложение 1.1. 

9 Член 5 от Решение (ЕС, Евратом) 2014/335 на Съвета относно системата на собствените 
ресурси на Европейския съюз, заедно с член 11, параграф 2 от Решение (ЕС, 
Евратом) 2020/2053 на Съвета. 
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Проверка на елементи на системите 
за вътрешен контрол 
3.9. ЕСП избра и провери редица системи (вж. точка 3.4). Изложените по-долу 
констатации и оценки относно тези системи не са в противоречие с изразеното от 
одиторите цялостно становище без резерви относно редовността на приходите на 
ЕС (вж. глава 1). Те обаче очертават слабости при събирането на отделните 
категории собствени ресурси. Слабости бяха отбелязани и при действията на ЕС за 
намаляване на разликата между дължимите и събраните мита и на риска от 
непълни ТСР. 

Продължават да съществуват слабости в отчитането 
и управлението на ТСР от държавите членки 

3.10. През 2021 г. Комисията е завършила своята проверка на системите, 
които националните митнически органи използват за съставяне на отчетите за 
ТСР. Тя е оценила надеждността на тези отчети като задоволителна в 11 държави 
членки, частично задоволителна в 15 държави и незадоволителна в една държава 
(вж. фигура 3.2). Като цяло тази оценка съответства на резултатите от одита на 
ЕСП през тази и предходни години. В своя Годишен доклад за 2020 г. ЕСП 
установи продължаващи слабости при съставянето на отчетите за ТСР на 
Нидерландия, и препоръча на тази държава да осигури тяхната надеждност, като 
подобри своите митнически ИТ системи10. 

Фигура 3.2 — Оценка на Комисията на надеждността на отчетите за 
ТСР на държавите членки 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията. 

                                                      
10 Годишен доклад за 2020 г., точка 3.14 и препоръка 3.3. 

11 държави 
членки

41 %

15 държави 
членки

55 %

1 
4 %

Частично задоволителна 

Незадоволителна 

Задоволителна 
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3.11. Тази година ЕСП провери как три държави членки (Ирландия, Италия 
и Швеция) изготвят своите отчети за ТСР (които се състоят от отчет за събраните 
мита и отчет за установените, но все още несъбрани мита)11, както и процедурите 
им за управление на ТСР, дължими към бюджета на ЕС (вж. приложение 3.1). Не 
бяха открити съществени проблеми при съставянето на отчетите на Ирландия 
и Швеция. В Италия обаче ЕСП установи, че разкритите по-рано слабости 
продължават да съществуват (вж. каре 3.1). Тези слабости засягат управлението 
и на събраните мита, и на установените, но все още несъбрани мита. 

Каре 3.1 

Продължаващи слабости в национална система за контрол при 
съставянето на отчетите за ТСР 

Отчетите за ТСР на държавите членки следва да бъдат надеждни 
и последователни, за да могат да се определят сумите, дължими на бюджета 
на ЕС. Сумите, събрани по неизплатени митнически задължения, следва да 
бъдат вписани както в отчета за събраните мита, така и в отчета за 
установените, но все още несъбрани мита. 

От 2011 г. насам отчетите на Италия относно ТСР не са в съответствие 
с правилата на ЕС, тъй като между двата отчета за събраните суми 
продължава да има разлики. Тези разлики се дължат основно на закъснения 
при отразяването на информация за събраните задължения в отчетите за 
митата, които още не са събрани. Италианските отговорни органи 
разработват ИТ решение и са се ангажирали да разрешат тези проблеми до 
средата на 2022 г. 

Тези и други несъответствия, разкрити в одитната следа, не позволяват на 
ЕСП да потвърди изцяло надеждността на италианските отчети. 

                                                      
11 Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2018/194 на Комисията за установяване на 

образци на отчетите за вземанията по собствените ресурси и на формуляр за 
докладите за несъбираемите суми, съответстващи на вземанията по собствените 
ресурси, съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014. 
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3.12. ЕСП не констатира особени проблеми по отношение на управлението на 
събраните мита от Ирландия и Швеция. Както и през предходни години обаче12, 
бяха разкрити няколко недостатъка в начина, по който националните митнически 
органи управляват митата, които още не са събрани. По-специално, ЕСП отбеляза 
слабости в начина, по който Ирландия и Италия управляват събирането на 
неизплатените митнически задължения, както и закъснения и в двете държави 
при предоставянето на събраните ТСР в бюджета на ЕС. Наред с това ЕСП установи 
слабости в управлението от страна на Италия на късното отписване на 
несъбираеми задължения от отчетите. Комисията също продължава да разкрива 
и докладва недостатъци в тази област. Извършената от ЕСП оценка на ключови 
системи за вътрешен контрол на ТСР е представена на фигура 3.3. 

Фигура 3.3 — Оценка на ключови системи за вътрешен контрол на 
ТСР в избраните държави членки 

 
Източник: ЕСП. 

                                                      
12 Вж. например Годишен доклад за 2020 г., точка 3.16, Годишен доклад за 2019 г., 

точка 3.9, и Годишен доклад за 2018 г., точка 4.10. 

Съставяне на 
отчетите за ТСР

Управление на 
събраните мита

Управление на 
несъбраните мита

НеефективноКато цяло ефективно Частично ефективно

Вноски за ТСР за 2021 г.

ИталияИрландия Швеция

0,4 млрд. евро
2 % от общия размер 

на ТСР

1,7 млрд. евро
10 % от общия размер 

на ТСР

0,5 млрд. евро
3 % от общия размер 

на ТСР
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Закъснения при действията на Комисията за подобряване 
на управлението на риска, свързан с ТСР, и за намаляване 
на разликата между събраните и дължимите мита 

3.13. Планът за действие в областта на митниците13 на Комисията предвижда 
действия за подобряване на управлението на риска, управление на електронната 
търговия, насърчаване на спазването на разпоредбите и насърчаване на 
митническите органи да действат като едно цяло. Няколко действия са насочени 
към недостатъци, които ЕСП е очертала в предишни доклади14, и към намаляване 
на разликата между дължимите и събраните мита. Извършеният от ЕСП преглед 
на изпълнението на плана от страна на Комисията разкри недостатъчен напредък 
по редица действия. ЕСП констатира, че пет действия се изпълняват постоянно, 11 
еднократни действия със срокове след 2021 г. се изпълняват понастоящем, а 12 от 
13-те еднократни действия със срокове до края на 2021 г. са забавени (вж. 
фигура 3.4). Например, Комисията е отложила преразглеждането на 
митническата стратегия за управление на риска от юни 2021 г. за септември 
2022 г. 

                                                      
13 Съобщение на Комисията „Преминаване към следващото ниво на Митническия съюз: 

план за действие“ (COM(2020) 581), 28 септември 2020 г. 

14 Вж. например Годишен доклад за 2020 г., точка 3.18, Специален доклад 04/2021 и 
Специален доклад 12/2019: „Електронна търговия – не са преодолени редица 
предизвикателства при събирането на ДДС и мита“. 
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Фигура 3.4 — Изпълнение от Комисията на Плана за действие 
в областта на митниците (до края на 2021 г.)  

  Еднократни действия 

Област 

Постоянни 
действия 

(без фиксиран 
срок) 

срок след 
2021 г. срок до 2021 г. 

 
ОБЩО 29 действия 

 
5 

 
11 

 
1 по план 

12 със 
закъснение 

А. По-ефективно управление на 
риска в областта на митниците, 
което да позволи по-ефективен 
контрол 

 
2 

 
2 

 
1 

Б. Управление на електронната 
търговия 

 

0 
 

3 

 
1 

В. Укрепване и насърчаване на 
спазването на разпоредбите 

 
3 

 
2 

 
9 

Г. Митнически органи, които 
действат като едно цяло 

 

0 
 

4 
 

2 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията и собствена одитна дейност. 

3.14. Всички потенциални недостатъци при изпълнението на Протокола за 
Ирландия/Северна Ирландия могат да създадат риск за правилното прилагане на 
МКС, особено по отношение на митническия контрол на стоките, внасяни в ЕС 
през Северна Ирландия. Това би се отразило на размера на ТСР, събиран от 
държавите членки. Комисията е започнала да разработва стратегия за 
мониторинг, за да оцени и смекчи тези рискове, но работата по нея още не е 
приключила. 
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Броят на резервите по отношение на ДДС и отворените 
въпроси по отношение ТСР е намалял, но продължават да 
съществуват слабости в тяхното управление 

3.15. На фигура 3.5 е показана процедурата на Комисията за верификация на 
изчисленията на ТСР и базата за начисляване на ДДС на държавите членки. 
В приложение 3.2 е представен преглед на изразените резерви и отворените 
въпроси, свързани с констатираните слабости. ЕСП установи, че Комисията е 
подобрила действията си по проследяване за оттегляне на резервите, свързани 
с ДДС, и техният брой е намалял от 104 през 2020 г. на 82 през 2021 г. (т.е. с 21 %), 
както и по приключване на отворените въпроси във връзка с ТСР, чийто брой е 
намалял от 326 през 2020 г. на 304 през 2021 г. (т.е. със 7 %). Въпреки че ЕСП 
отбеляза напредък при отстраняването на тези нерешени от дълго време 
проблеми, беше установено, че осем резерви, свързани с ДДС (10 % от общия 
брой), и 104 въпроса във връзка с ТСР (34 % от общия брой) са в сила повече от 
пет години. 

Фигура 3.5 — Процес на проверка на ТСР и базите за ДДС на 
държавите членки 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията. 

Държави членки
Установяват и събират мита

(75 % от които са ТСР)
Изчисляват база за начисляване на ДДС

(собствени ресурси на база ДДС)

Комисия
Изчислява вноските към бюджета на ЕС

Комисия
Проследява напредъка на държавите 

членки:
оценява техните действия и

изисква допълнителна информация или 
действия

Оттегля резервите или въпросите, 
свързани с ТСР, когато прецени, че са 

разрешени

Комисия
Инспектира и проверява точността на 

информацията и данните, предоставени от 
държавите членки

Държави членки
Предприемат действия във връзка с 

недостатъците
Информират Комисията

Отговарят на искания за проследяване

Комисия 
При установяване на недостатъци 

определя резерва във връзка с ДДС или 
отворен въпрос, свързан с ТСР

ЕТАП 3: Проследяване и оттегляне

ЕТАП 2:  Верификация и определяне

ЕТАП 1: Изчисление
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3.16. ЕСП разгледа действията по управлението на 17-те резерви, свързани 
с ДДС, които засягат слабости в начина на прилагане на Директивата за ДДС15 от 
държавите членки, и за които Комисията е започнала процедури за установяване 
на нарушение или разследване за неспазване на изискванията. Пет от тези 
резерви са неприключени от дълго време. В 12 случая (71 %) процедурата за 
установяване на нарушение или разследването са били приключили, но 
съответната държава членка все още не е била изчислила финансовото 
отражение. ЕСП счита, че това се дължи на факта, че Комисията не е приложила 
единен подход при определянето на срокове, в рамките на които държавите 
членки да изчислят и извършат съответните финансови корекции, засягащи 
собствените им ресурси на база ДДС. 

3.17. Извършеният от ЕСП преглед на управлението на отворените въпроси 
във връзка с ТСР установи, че броят на отворените от дълго време въпроси е 
намалял значително между 2019 и 2021 г., както и че Комисията е актуализирала 
своята процедура за обработка на резултатите от проверките на ТСР. Тя обаче не 
предвижда система за класиране по приоритет на откритите недостатъци 
в държавите членки, нито определя срокове за проследяването им (вж. 
приложение 3.3) въз основа на отговорите на държавите членки. Следователно 
слабостите, които ЕСП установи във връзка с приключването на нерешени от 
дълго време отворени въпроси, все още не са напълно преодолени. 

Работата на Комисията по ресурсите от БНД е засегната от 
закъснения на държавите членки 

3.18. Комисията е започнала новия цикъл на верификация на БНД за периода 
2020—2024 г. При него се проверява дали процедурите на държавите членки за 
съставяне на националните им сметки са в съответствие с ESA 201016, както и дали 
данните за БНД са надеждни, изчерпателни и сравними17. ЕСП установи, че 
18 държави членки и Обединеното кралство са спазили нормативно определения 

                                                      
15 Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху 

добавената стойност. 

16 Регламент (ЕС) № 549/2013 относно Европейската система от национални 
и регионални сметки в Европейския съюз. 

17 Регламент (ЕС) № 2019/516 относно хармонизирането на брутния национален доход 
по пазарни цени. 
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срок — 31 декември 2021 г.18, за да представят на Комисията своите описи на 
БНД, в които се описват процедурите им за съставяне на статистически данни. 
Четири държави членки са представили описите през януари 2022 г., а Комисията 
е изразила общи резерви във връзка с БНД19 за останалите пет държави през 
февруари 2022 г.20 Тези резерви могат да забавят приключването на цикъла на 
верификация на БНД. 

3.19. ЕСП установи също, че девет държави членки (и Обединеното 
кралство)21 изостават в действията си по отношение на резервите, свързани 
с конкретни операции за БНД и/или хоризонтални резерви22, които са били 
изразени при предишния цикъл на верификация за периода 2016—2019 г. с краен 
срок септември 2021 г. Тези закъснения се отразяват върху работата на Комисията 
за разрешаване на съответните резерви, която може и да не приключи през 
2022 г., както е планирано. До края на 2021 г. 24 % от резервите за БНД за 
конкретни операции са били оттеглени (38 от 157 неприключени резерви в края 
на 2021 г., вж. приложение 3.2). Комисията е удължила срока за предприемане 
на действия по две от петте хоризонтални резерви за БНД23 с една година (до 
септември 2022 г.) поради късното приемане на необходимите указания за 
държавите членки. 

  

                                                      
18 Член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1546 на Комисията за установяване на 

структурата и подробните правила за описанието на използваните източници 
и методи за изготвянето на агрегатите на брутния национален доход и на техните 
компоненти в съответствие с Европейската система от сметки (ЕСС 2010). 

19 Комисията използва общи резерви в изключителни случаи, когато съществува 
значителен риск финансовите интереси на ЕС да не бъдат защитени, например когато 
дадена държава членка не представи опис на БНД според изискванията. 

20 Гърция, Хърватия, Люксембург, Малта и Румъния. 

21 България, Гърция, Испания, Хърватия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, 
Румъния и Обединеното кралство. 

22 Резервите относно БНД са знак, че са необходими подобрения на конкретни 
процедури за съставяне на данни в държавите членки. 

23 За разлика от резервите за конкретни операции, които засягат отделни държави 
членки, хоризонталните резерви се използват, когато даден проблем при 
изчисляването на БНД засяга всички държави членки и изисква налагането на 
хармонизирано решение и съгласуване на техническите аспекти с Евростат. 
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Годишни отчети за дейността 
3.20. Информацията относно редовността, представена в годишните отчети за 
дейността за 2021 г. на ГД „Бюджет“ и Евростат, като цяло потвърждава 
констатациите и заключенията на ЕСП. 

3.21. За шеста поредна година ГД „Бюджет“ поддържа резерва, съгласно 
която сумите на ТСР, прехвърлени в бюджета на ЕС, са неточни, което се дължи на 
занижаването на стойността на текстилни изделия и обувки, внесени от Китай 
в периода 2011—2017 г. Резервата е формулирана за пръв път през 2016 г., когато 
загубите на ТСР, относими към Обединеното кралство, са изчислени на 2,1 млрд. 
евро, след което обхватът ѝ е разширен и до останалите държави членки през 
2018 г., без остойностяване. В консолидираните отчети на Европейския съюз за 
2021 г. са вписани и допълнителни 2,1 млрд. евро лихви. 

3.22. В своите годишни доклади за 2019 г. и 2020 г. ЕСП отбеляза, че 
Комисията оценява като незадоволителни като цяло контролните стратегии на 
държавите членки за справяне с риска от внос със занижена стойност24. ЕСП 
разгледа действията на Комисията по проследяване на одитните констатации от 
2021 г. и отбеляза, че за 22 държави членки съответните открити въпроси, 
свързани с ТСР, все още не са приключени. Констатациите и заключенията на ЕСП 
са в съответствие с информацията, оповестена в резервите в годишния отчет за 
дейността на ГД „Бюджет“. 

3.23. На 8 март 2022 г. Съдът на Европейския съюз публикува окончателното 
си решение по заведеното от Комисията дело за нарушение срещу Обединеното 
кралство. В решението се заключава, че Обединеното кралство не е изпълнило 
задълженията си съгласно правото на ЕС по отношение на собствените ресурси. 
С това решение Съдът на ЕС одобрява методологията на Комисията за 
изчисляване на загубите на ТСР въз основа на статистически данни. Съдът обаче 
отхвърля частично изчислението на Комисията поради несигурността, свързана 
с размера на собствените ресурси, които Обединеното кралство потенциално 
дължи, и предоставя насоки за повторното му изчисляване. Комисията е 
започнала анализ на решението на Съда и отражението му върху нейните 
изчисления. Тя все още не е изменила прогнозното си изчисление на загубите на 
ТСР в съответствие с решението.  

                                                      
24 Годишен доклад за 2020 г., точка 3.19, и Годишен доклад за 2019 г., точка 3.14. 

118

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_BG.pdf


 

Заключения и препоръки 

Заключение 

3.24. Като цяло одитните доказателства показват, че приходите не са 
засегнати от съществено ниво на грешки. Проверените от Европейската сметна 
палата системи, свързани с приходите, като цяло са ефективни. Ключовите 
системи за вътрешен контрол на традиционните собствени ресурси (ТСР), които 
одиторите провериха в някои държави членки, както и управлението на 
резервите във връзка с ДДС и отворените въпроси, свързани с ТСР, проверени 
в Комисията, са частично ефективни поради продължаващи слабости (вж. 
точки 3.10—3.12 и 3.15—3.17). 

3.25. ЕСП установи също така, че е било забавено изпълнението на няколко 
действия от следвания от Комисията План за действие в областта на митниците, 
насочени към преодоляване на разликата между дължимите и събраните мита 
(вж. точка 3.13). Тази слабост не е в противоречие с изразеното от ЕСП одитно 
становище относно приходите, тъй като не засяга операциите, свързани 
с отчетите, а само риска, че ТСР може да са непълни. 

Препоръки 

3.26. В приложение 3.3 са представени констатациите от последващия 
преглед на ЕСП на изпълнението на две препоръки, отправени в нейния Годишен 
доклад за 2018 г. Комисията е изпълнила една препоръка изцяло, като е 
подобрила проверките си на отчетите за ТСР. Другата препоръка е изпълнена 
в значителна степен. Причината за това е, че извършваната от Комисията оценка 
на риска не документира систематично анализите на нивото на риск за всяка 
държава членка въз основа на резултатите от предходни проверки на ТСР, 
включително във връзка с изготвянето на отчетите за ТСР. 

3.27. ЕСП провери също така две препоръки от своя Годишния доклад за 
2019 г., които трябваше да бъдат изпълнени през 2021 г. (вж. приложение 3.3). 
Комисията е изпълнила една препоръка в известна степен и една в значителна 
степен. По препоръка 1а) Комисията все още не е събрала и анализирала данните 
за вноса на ниво ЕС, за да установи най-рисковите вносители (вж. точка 3.13). По 
отношение на препоръка 1б) закъсненията на някои държави членки при 
изпращането на необходимите данни, които да се включат в обновената 
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митническа ИТ система „Наблюдение III“, могат да попречат на Комисията да 
изготви навременни указания за това как да се използва тази система за анализ 
на данните. По отношение на препоръка 2 вж. точка 3.17. 

3.28. Въз основа на този преглед и предвид констатациите и заключенията за 
2021 г. Европейската сметна палата отправя следните препоръки: 

Препоръка 3.1 — Предприемане на действия за 
осигуряване на надеждност на отчетите за ТСР на Италия 

Комисията следва да предприеме необходимите действия (в т.ч. производство за 
установяване на нарушение, ако е необходимо), за да осигури преодоляването на 
неразрешените от дълго време слабости в отчитането на ТСР от страна на Италия. 
Действията следва да са насочени към разрешаването на трайните 
несъответствия, които засягат надеждността на отчетите на Италия по отношение 
на събраните и все още несъбраните мита. 

Целеви срок за изпълнение — до средата на 2023 г. 

Препоръка 3.2 — Подобряване на управлението на 
резервите, свързани с ДДС 

Комисията следва да преразгледа процедурите си за управление на резервите 
във връзка с ДДС, за да определи по-хармонизирани и по-стриктни срокове за 
националните органи и да повиши ефективността на действията си по 
проследяване и отмяна на резерви. 

Целеви срок за изпълнение — до средата на 2024 г. 

Препоръка 3.3 — Подобряване на оценката на финансовите 
рискове в областта на митниците 

Комисията следва да подобри оценката на финансовите рискове, засягащи ТСР, 
като изпълни навреме съответните дейности, предвидени в Плана за действие 
в областта на митниците. 

Целеви срок за изпълнение — до крайните срокове, определени в Плана за 
действие в областта на митниците  
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Приложения 

Приложение 3.1 — Процедура за изготвяне на отчетите за 
ТСР за мита (събрани и все още несъбрани) и включването 
им в отчетите и бюджета на ЕС 
 

 
Източник: ЕСП въз основа на действащото законодателство и правила на ЕС. 

Държави членки
Установяват, вписват в отчетите и събират 

мита
Докладват пред Комисията 

Икономически оператори
Представят декларации за внос пред националните митнически органи

Плащат дължимите мита
Внасят стоки на пазара на ЕС

Месечен отчет
за събраните мита

Тримесечен отчет
за несъбраните мита

Държави членки
Внасят 75 % от събраните мита (ТСР)

в бюджета на ЕС

Държави членки
Предприемат всички необходими мерки, за 

да осигурят събиране на вземанията
Управляват предстоящите за събиране мита

Отчети на ЕС
Вписват се в отчетите като приходи, 

които следва да бъдат получени 
(вземания)

Отчети и бюджет на ЕС
Вписват се в отчетите като получени 

приходи
Част от годишния бюджет на ЕС 

В обхвата на
Декларацията за достоверност  
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Приложение 3.2 — Брой на поддържаните резерви относно 
БНД и ДДС и отворените въпроси по ТСР по държави членки 
към 31.12.2021 г. 

 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията25. 

 

                                                      
25 Стойностите за резервите във връзка с БНД включват само резервите за конкретни 

операции по отношение на съставените данни към 2010 г. в отделни компоненти на 
националните сметки на засегнатите държави членки. За всяка държава членка и за 
Обединеното кралство съществуват и пет хоризонтални резерви, нито една от които 
не е отменена през 2021 г. 
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1

6
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1

9

9

16

4

12

7

3

1

2

3

5

3

1

1

2

2

Обединено кралство
Нидерландия

Гърция
Белгия
Полша

Франция
Румъния

Германия
Люксембург

Хърватия
Ирландия

Португалия
Малта

България
Италия

Испания
Австрия
Швеция

Финландия
Словакия

Литва
Чехия

Унгария
Естония

Латвия
Дания

Словения
Кипър

Отворени въпроси, свързани с ТСР 

Резерви, свързани с ДДС 

Резерви, свързани с БНД        

ОБЩО 31.12.2021 г. 304 82 121
ОБЩО 31.12.2020 г. 326 104 157

Отворени 
въпроси, свързани 

с ТСР 

Резерви, свързани 
с ДДС 

Резерви, свързани 
с БНД        
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Приложение 3.3 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки 

Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2018 

ЕСП препоръчва на Комисията: 

Препоръка 1: 

До края на 2020 г. да прилага по-
структурирана и документирана оценка на 
риска при планирането на инспекциите си на 
ТСР, включително анализ на степента на риска 
за всяка държава членка и на рисковете във 
връзка с изготвянето на сметки А и сметки Б. 

 X     

Препоръка 2: 

До края на 2020 г. да разшири обхвата на 
своите месечни и тримесечни проверки на 
отчетите за ТСР по сметки А и Б, като 
извършва по-задълбочен анализ на 
необичайните промени, за да се гарантира 
своевременна реакция при евентуални 
аномалии. 

X      
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2019 

ЕСП препоръчва на Комисията: 

Препоръка 1: 

Комисията следва да предоставя на 
държавите членки редовна подкрепа за 
подбор на най-рисковите вносители, за които 
да се извършват последващи одити след 
освобождаване на стоките, като: 

а) събира и анализира съответните данни 
за вноса на ниво ЕС и споделя 
резултатите от своя анализ с държавите 
членки (до края на 2021 г.); 

б) след въвеждането в експлоатация на 
„Наблюдение III“, предоставя насоки 
относно извършването на анализ на 
данните в тази нова система (до юни 
2023 г.). 

  X    
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

Препоръка 2: 

До края на 2021 г. да преразгледа 
процедурите си, като: 

а) въведе система за мониторинг на 
отворените въпроси, свързани с ТСР, въз 
основа на качествени и количествени 
критерии, които класират по приоритет 
недостатъците, разкрити в държавите 
членки, и 

б) определи срокове за държавите членки 
за преодоляване на тези недостатъци 
и за последващи действия за 
проследяване, в т.ч. изчисляване на 
лихвите за просрочени плащания 
и събиране на сумите, които следва да 
се предоставят на бюджета на ЕС. 

 X     

Източник: ЕСП. 
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Глава 4 

Единен пазар, иновации и цифрова сфера 
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Съдържание 
Точки 

Въведение 4.1.—4.5. 
Кратко описание 4.2.—4.4. 

Обхват и подход на одита 4.5. 

Редовност на операциите 4.6.—4.22. 
Недопустимите разходи за персонал все още са 
основната част от количествено измеримите грешки при 
разходите за научни изследвания 4.12.—4.19. 
Неправилно изчисляване на ставката за почасово заплащане 4.13.—4.16. 

Количествено измерими проблеми при отчитането на времето 4.17. 

Недопустими корекции в предходни отчетни периоди и други 
грешки при разходите за персонал 4.18.—4.19. 

Повече грешки се наблюдават при частните субекти, по-
специално МСП и новите участници в програмите 4.20.—4.21. 

Видове грешки при други преки разходи 4.22. 

Преглед на информационните системи, 
използвани при безвъзмездната финансова 
помощ за научни изследвания 4.23.—4.27. 

Годишни отчети за дейността и други въпроси, 
свързани с управлението 4.28.—4.36. 

Заключение и препоръки 4.37.—4.40. 
Заключение 4.37.—4.38. 

Препоръки 4.39.—4.40. 

Приложения 
Приложение 4.1 — Последващи действия във връзка 
с предишни препоръки за областта „Единен пазар, 
иновации и цифрова сфера“ 
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Въведение 
4.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна 
палата (ЕСП) по отношение на функция 1 от многогодишната финансова рамка 
(МФР) „Единен пазар, иновации и цифрова сфера“. На фигура 4.1 са представени 
обобщено основните дейности и разходите по тази функция през 2021 г. 

Фигура 4.1 — Плащания и одитна популация 

 
(*) В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за 
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 12). 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните отчети на ЕС за 2021 г.  

Одитирана популация за 2021 г. спрямо плащанията

Плащания за 2021 г. — общо 18,5

Одитирана популация за 2021 г. — общо 14,3

Уравняване на авансовото финансиране (*): 8,4 

Научни изследвания
10,8 (58,7 %)

Космическо пространство
2,6 (13,9 %)

Транспорт, енергетика и цифрови технологии
2,2 (11,8 %)

InvestEU
1,5 (8,2 %)

Разбивка на плащанията за 2021 г. по фондове

Единен пазар, иновации и цифрова сфера
18,5 млрд. евро (10,2 % от разходите от бюджета на ЕС)

Авансови плащания (*): 12,6

Единични, междинни и окончателни плащания: 5,9

Единични, междинни и окончателни плащания: 5,9

(в млрд. евро)

Други
1,4 (7,4 %)
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Кратко описание 

4.2. Програмите, финансирани по функция „Единен пазар, иновации и цифрова 
сфера“, са разнообразни и имат за цел да финансират инвестиции на ЕС 
в областта на научните изследвания и иновациите, развитието на 
трансевропейските транспортни мрежи, комуникациите, енергетиката, цифровата 
трансформация, единния пазар и политиката за космическото пространство. 

4.3. Основната програма за научни изследвания и иновации продължава да 
бъде „Хоризонт 2020“1, а нейният наследник „Хоризонт Европа“2 
и предшестващата я Седма рамкова програма (РП7)3 представляват много малка 
част от одитната популация на ЕСП за 2021 г. По функция 1 от МФР също така се 
финансират големи инфраструктурни инвестиции по програми като Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ) и космическите програми „Галилео“ (глобалната 
спътникова система на ЕС за навигация), Европейската геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS) и програма „Коперник“ (Европейската програма 
за наблюдение на Земята). В тази функция е включен и фонд InvestEU, който, 
както и програма „Хоризонт Европа“, се възползва от допълнително подпомагане 
по инструмента NextGenerationEU (NGEU). 

4.4. По-голямата част от разходите по тези програми се управляват пряко от 
Комисията, включително и чрез изпълнителни агенции, и се осъществяват под 
формата на безвъзмездна финансова помощ, отпускана на участващите по 
проектите бенефициенти от публичния и частния сектор. Комисията предоставя 
авансови плащания на бенефициентите при сключване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ и след това възстановява докладваните от тях 
разходи, финансирани от ЕС, като приспада авансовите плащания. Програмите за 
космическото пространство като цяло се управляват непряко въз основа на 
споразумения за делегиране между Комисията и определени изпълнителни 
органи (като Европейската космическа агенция). Финансовите инструменти на 
InvestEU се изпълняват главно от Европейската инвестиционна банка 
и Европейския инвестиционен фонд, които на свой ред използват финансови 
посредници. 

                                                      
1 Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.). 

2 Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2021—2020 г.). 

3 Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (2007—
2013 г.). 
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Обхват и подход на одита 

4.5. Прилагайки описаните в приложение 1.1 одитен подход и методи, ЕСП 
провери следните елементи за тази функция от МФР за 2021 г.: 

а) статистическа представителна извадка от 130 операции, обхващаща пълния 
набор от разходи по тази функция от МФР. Тя включва 87 операции от 
областта на научните изследвания и иновациите (84 по „Хоризонт 2020“ и 3 
по 7РП) и 43 операции по други програми и действия, по-специално МСЕ, 
други финансови инструменти и космическите програми. Бяха одитирани 
бенефициенти от 21 държави членки и 6 държави извън ЕС. Целта на ЕСП 
беше да оцени нивото на грешки за тази функция от МФР и да допринесе за 
изготвянето на Декларацията за достоверност; 

б) избрани ИТ системи, с цел да добием по-пълна представа за различните 
информационни системи, използвани от Комисията при програмите за 
научни изследвания (по-специално софтуерния пакет eGrants), и да 
разгледаме как функционират потоците от управленска информация след 
делегирането на отговорности от страна на Генерална дирекция „Научни 
изследвания и иновации“ на Европейската изпълнителна агенция за научни 
изследвания. 

в) информацията относно редовността, публикувана в годишните отчети за 
дейността на ГД „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN), ГД „Научни 
изследвания и иновации“ (RTD) и Европейската изпълнителна агенция за 
научни изследвания (REA), и включена в Годишния доклад за управлението 
и изпълнението на бюджета на ЕС (ГДУИ), изготвен от Комисията. 
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Редовност на операциите 
4.6. От проверените от ЕСП 130 операции в 55 (42 %) се съдържат грешки. Въз 
основа на 38-те грешки, остойностени от ЕСП, процентът грешки е изчислен на 
4,4 %4 (вж. фигура 4.2). На фигура 4.3 е представена разбивка на изчисления от 
ЕСП процент грешки за 2021 г., като се прави разграничение между операциите 
в областта на научните изследвания и тези в други области. 

Фигура 4.2 — Оценка на отражението на количествено измеримите 
грешки 

 
Източник: ЕСП. 

                                                      
4 ЕСП изчислява нивото на грешките въз основа на представителна извадка. Полученият 

резултат представлява най-добрата приблизителна оценка. С ниво на увереност от 
95 % ЕСП преценява, че процентът грешки в популацията е между 1,8 % и 7,0 % 
(съответно долна и горна граница на грешките). 

3,9 %
4,4 %

5,8 %

1,9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

Праг на 
същественост 2,0 %

2021 г.2020 г.

7,0 % Горна граница на процента грешки

Изчислен процент грешки

1,8 % Долна граница на процента грешки

Оценка на отражението на количествено измеримите грешки

2020 г.
133 операции

Размер 
на извадката 2021 г.

130 операции
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Фигура 4.3 — Разбивка на изчисления процент грешки по видове 
грешки 

 
Източник: ЕСП. 

4.7. Основната част от 87-те научноизследователски проекта в извадката на 
ЕСП (над 97 %) отново са в рамките на програма „Хоризонт 2020“, докато нито 
един проект по „Хоризонт Европа“ не е бил включван в извадката досега5. По 
отношение на програма „Хоризонт 2020“ ЕСП вече докладва за подобренията 
в разработването на програмите и стратегията за контрол на Комисията6. Някои 
опростявания на мерките, по-специално определянето на фиксирани ставки за 
непреките разходи, са улеснили бенефициентите и имат потенциал да намалят 
риска от грешки. Резултатите от одита на ЕСП обаче показват, че това не е свело 
процента грешки под прага на същественост от 2 %. 

                                                      
5 Първата година от изпълнението на рамкова програма „Хоризонт Европа“ е 2021 г. 

Нейното начало бе забавено от по-късното приемане на съответния регламент. До 
края на годината са били подписани само 19 споразумения за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ и 1 рамково споразумение и са извършени много 
ограничен брой плащания (основно авансови плащания). 

6 Например, в Годишния доклад на ЕСП за 2018 г., точка 5.13, и в Специален доклад 
28/2018 на ЕСП „По-голямата част от мерките за опростяване, въведени в програма 
„Хоризонт 2020“, са улеснили бенефициентите, но все още има възможности за 
подобрение“. 

2,4 %

8,4 %

34,5 %

20,4 %

31,3 %

3,0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Липса на основни оправдателни 
документи / липса на одитна следа 

Недопустими други преки разходи (ДДС, 
пътни разноски, оборудване)

Сериозно нарушение на правилата за 
обществени поръчки

Недопустими преки разходи за персонал

Научни изследвания Друго
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4.8. Разходите по програма „Хоризонт 2020“ и 7РП продължават да бъдат 
високорискова област и основен източник на откритите от ЕСП грешки. В 29 от 
общо 87-те операции от областта на научните изследвания и иновациите 
в одитната извадка бяха открити количествено измерими грешки, свързани 
с недопустими разходи. Това представлява 45 % от изчисления от ЕСП процент 
грешки за тази функция за 2021 г. 

4.9. По отношение на други програми и дейности ЕСП установи количествено 
измерими грешки при 9 от 43-те операции от извадката. Сред тях са: 

а) два случая на нередности в процедури за възлагане на обществени поръчки 
(единият в МСЕ, а другият в Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER);  

б) двукратно заявени и възстановени разходи за строителни работи (проект по 
МСЕ, вж. каре 4.3);  

в) възстановяване на разходи, които не са предвидени в рамковото 
споразумение (МСЕ);  

г) финансиране на недопустим актив (МСЕ).  

4.10. Комисията е приложила корективни мерки, които са засегнали пряко пет 
от операциите от извадката на ЕСП. Тези мерки са от значение за изчисленията на 
ЕСП, тъй като изпълнението им е намалило изчисления процент грешки за 
настоящата глава с 0,2 процентни пункта. При 12 случая на количествено 
измерими грешки, допуснати от крайните бенефициенти, въведените от 
Комисията процедури за контрол не са успели да предотвратят или да открият 
и коригират грешките преди одобряването на разходите. По-голямата част от 
неразкритите грешки са свързани с разходи за персонал (10 от общо 12 случая). 
Ако Комисията или външните одитори, наети от бенефициентите7, бяха 
използвали правилно цялата налична информация, размерът на изчисления 
процент грешки за настоящата глава щеше да бъде с 1,7 процентни пункта по-
нисък. 

                                                      
7 Един от елементите на системата на Комисията за контрол са сертификатите за 

финансовите отчети, изготвени от външните одитори, наети от бенефициентите (вж. 
точка 4.11). 
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4.11. По отношение на разходите за научни изследвания одиторите, наемани 
от самите бенефициенти в края на проекта, представят сертификати за 
финансовите отчети (СФО). Тяхната цел е да помогнат на Комисията да провери 
дали разходите, декларирани във финансовите отчети, са допустими. 
Европейската сметна палата обаче многократно е отбелязвала слабости във 
връзка с тези сертификати8. Тази година тя установи, че 9 от общо 12-те случая на 
количествено измерими грешки, които е могло да бъдат открити, не са били 
установени от одиторите, предоставили сертификатите, нито от Комисията. 

Недопустимите разходи за персонал все още са основната 
част от количествено измеримите грешки при разходите за 
научни изследвания 

4.12. Въпреки положените усилия за опростяване, правилата за деклариране 
на разходи за персонал по програма „Хоризонт 2020“ все още са сложни 
и изчисляването на разходите продължава да бъде основен източник на грешки 
в заявките за възстановяване на разходи. Както отбеляза ЕСП в предишните си 
годишни доклади9 и в Специален доклад № 28/2018, методологията, използвана 
при програма „Хоризонт 2020“ за изчисляване на разходите за персонал, се е 
усложнила в някои отношения (вж. точки 4.14 и 4.15) и това е довело до 
повишаване на риска от грешки. От 29-те операции, засегнати от количествено 
измерими грешки в извадката на ЕСП от операции от областта на научните 
изследвания, 26 операции (или над 89 %) са свързани с декларирането 
и възстановяването на недопустими разходи за персонал. 

Неправилно изчисляване на ставката за почасово заплащане 

4.13. Основна причина за грешките в 18 от общо 26 случая продължава да 
бъде неправилното прилагане на методологията за изчисление на разходите за 
персонал, по-специално при ставките за почасово заплащане.  

                                                      
8 Вж. Годишен доклад за 2018 г., точка 5.15, Годишен доклад за 2019 г., точка 4.10, и 

Годишен доклад за 2020 г., точка 4.11. 

9 Годишен доклад за 2017 г., точка 5.34, Годишен доклад за 2018 г., точка 5.16, Годишен 
доклад за 2019 г., точка 4.11 и Годишен доклад за 2020 г., точка 4.13, както и Годишен 
доклад за 2017 г., препоръка 1, която все още не е изпълнена изцяло. 
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4.14. Бенефициентите не могат да декларират действителните разходи за 
заплати за текущата финансова година, освен ако не използват месечната ставка 
за почасово заплащане. Одитите на ЕСП обаче показват, че изчисленията, 
свързани с този вариант, са твърде сложни и поради това често са неточни. 
Основният проблем представлява отнасянето на плащанията за периоди, по-
дълги от един месец (като например възнаграждение за отпуск и тринадесета 
месечна заплата), към месеците, през които те са действително заработени. 
Бенефициентите често допускат грешки при това разпределение, като така 
изчисляват неправилно месечните ставки. 

4.15. Както ЕСП докладва и в предишни годишни доклади,10 правилото, 
според което следва да се използва годишната ставка за почасово заплащане от 
последната приключена финансова година при декларирането на разходи, 
свързани със следващата (неприключена) отчетна година, също води до грешки. 
Одиторите установиха, че това е така и за 2021 г. 

4.16. Сред другите проблеми, довели до използването на неправилни ставки 
за почасово заплащане, са използването на неточни годишни отработени часове 
и недопустими елементи, включени в разходите за заплати, например 
недопустими премии.  

Количествено измерими проблеми при отчитането на времето  

4.17. Освен неправилното прилагане на методологията за изчисляване на 
разходите за персонал, ЕСП установи 11 количествено измерими случая, в които 
слабостите в отчитането на времето са довели до деклариране на недопустими 
разходи за персонал. Те се отнасят главно до часове, отчетени по време на 
отсъствия, официални празници и почивни дни, както и часове, вписани по 
грешка, невписани във ведомостта (неплатени) и такива, за които няма справка за 
отработени часове или други документи за отработено време. В каре 4.1 е 
показан такъв пример. 

                                                      
10 ЕСП, Годишен доклад за 2020 г., точка 4.14, и Годишен доклад за 2019 г., точка 4.12. 
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Каре 4.1 

Пример за недопустими разходи поради липса на справка за 
отработеното време 

Извършената от ЕСП проверка на разходите за персонал, декларирани от 
едно МСП, показа, че липсва справка за отработеното време или други 
подобни доказателства за голям брой часове, начислени по проекта от двама 
служители. Освен това, въз основа на анализа на справките за отработените 
часове, предоставени за останалата част от персонала, ЕСП установи, че един 
служител е декларирал 225 часа работа по проекта, но липсва записано 
време в справките за отработените часове, а други двама служители са 
заявили часове, когато са били в годишен отпуск. Общо 1 277 (50 %) от 
проверените от ЕСП 2 550 часа бяха недопустими. 

Недопустими корекции в предходни отчетни периоди и други 
грешки при разходите за персонал 

4.18. Според ново правило, въведено по „Хоризонт 2020“, корекциите на 
финансовите отчети във връзка с почасовата ставка следва да се правят по 
изключение, т.е. само с цел да се коригират грешки при изчисляването на 
ставката за почасово заплащане. Като правило вече декларираните разходи не 
могат да бъдат коригирани/променяни (например за да се използва различна 
ставка за почасово заплащане след края на финансовата година). ЕСП установи 
няколко случая, в които бенефициентът неправилно е извършил такива корекции 
на вече докладвани разходи за персонал въз основа на ставки за почасово 
заплащане, преизчислени през отчетния период след приключване на 
финансовата година.  

4.19. Други грешки в разходите за персонал включват неспазване на 
правилото за двоен таван, използване на теоретични разходи за заплати вместо 
действителните стойности, деклариране на недопустими месеци за персонал, 
работещ само по един проект (заявени пълни месеци в случаи, когато персоналът 
е работил по-малко от половината работни дни), и възлагане на подизпълнители, 
декларирано като разходи за персонал. Одиторите установиха и недопустими 
разходи, свързани с опитен изследовател, работещ по действие от програмата 
„Мария Склодовска-Кюри“ (МСК), както е описано в каре 4.2. 
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Каре 4.2 

Пример за индивидуална стипендия по действие „Мария 
Склодовска-Кюри“, отпусната на недопустим старши научен 
изследовател 

При един от проверените проекти, свързан с индивидуални стипендии по 
МСК, научен изследовател с опит, избран и нает от бенефициент на 
безвъзмездна финансова помощ, не е отговарял на условията за допустимост, 
определени за съответното действие. Според тези условия, към момента на 
съответния краен срок за представяне на предложения (10 септември 2015 г.) 
опитният изследовател е трябвало или да притежава докторска степен, или 
да има поне четири години изследователски опит в еквивалент на пълно 
работно време. Изследователят е получил докторска степен над два месеца 
след горепосочения срок. Освен това, въз основа на данните от заявлението 
за безвъзмездна финансова помощ, които Комисията използва за своята 
оценка и предоставя за одита на ЕСП, другото условие също не е изпълнено, 
тъй като въпросният изследовател е започнал програма за докторантура на 
пълен работен ден на 1 октомври 2011 г., така че е придобил четиригодишен 
изследователски опит едва на 30 септември 2015 г., което също е било след 
определения краен срок. Следователно изследователят не би трябвало да е 
допуснат за участие в поканата и не е трябвало да бъде избран за проекта, 
поради което свързаните с него разходи се считат за недопустими.  

Повече грешки се наблюдават при частните субекти, по-
специално МСП и новите участници в програмите 

4.20. Една от стратегиите за насърчаване на европейските научни изследвания 
е да се увеличи участието на частния сектор, по-специално на новите участници 
и МСП. Над половината от установените количествено измерими грешки (15 от 
29) са свързани с финансиране за частни бенефициенти, въпреки че тези 
операции представляват само 44 (34 %) от всички 130 операции от извадката. 
МСП съставляват 14 % от извадката, но представляват 33 % от количествено 
измеримите грешки.  
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4.21. Освен това в девет от всички количествено измерими случаи, свързани 
с МСП, одитираните отделни заявления включват множество грешки, водещи до 
декларирането на недопустими разходи (в каре 4.1 е показан един такъв 
пример). Тези резултати показват, че МСП са по-податливи на грешки, отколкото 
други бенефициенти, както се потвърждава от одитите на Комисията11 и от по-
рано публикувани годишни доклади на ЕСП12. 

Видове грешки при други преки разходи 

4.22. Видовете грешки, които одиторите откриха при другите категории 
разходи, включват недопустими разходи за оборудване поради неточно 
изчисление на амортизацията, неизвършени разходи, грешки при декларирането 
на разходи за пътуване, неточни обменни курсове и двукратно декларирана 
фактура за строителни дейности. Последната грешка е описана в каре 4.3. 

Каре 4.3 

Разходи за строителни работи, декларирани и възстановени 
двукратно 

ЕСП установи при един проект по МСЕ, че в декларацията за разходи за 
одитирания период бенефициентът е декларирал фактура за строителни 
работи на стойност 7 681 757 евро, която е била заявена и възстановена 
и през предходен отчетен период. В резултат на това съответните разходи са 
били възстановени два пъти. 

  

                                                      
11 ЕСП, Годишен доклад за 2019 г., точка 4.16. 

12 ЕСП, Годишен доклад за 2018 г., точка 5.19, и Годишен доклад за 2019 г., точка 4.16. 
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Преглед на информационните 
системи, използвани при 
безвъзмездната финансова помощ 
за научни изследвания 
4.23. Софтуерният пакет eGrants е корпоративно бизнес решение на 
Комисията за управление на безвъзмездна финансова помощ и експерти. В него 
са интегрирани системите, използвани за целия процес, от изготвянето на 
работната програма и поканите до управлението на работните процеси за 
безвъзмездната финансова помощ (Compass) и на самата помощ през целия ѝ 
жизнен цикъл (Sygma). Те са част от различните информационни системи, 
използвани от Комисията за управление на безвъзмездната финансова помощ по 
програмите за научни изследвания (вж. фигура 4.4). 

Фигура 4.4 — Интегрираните ИТ системи се използват от Комисията 
и участниците по проектите на всички етапи от процеса на отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ 

 
Източник: ЕСП. 

SYGMASEP

EMI

ECS

F&T Portal

CORDA

COMPASS

PDM ABAC

Управление на 
предложенията ДокладванеЖизнен цикъл на проекта

SEP: Система за подаване и оценка на предложения

EMI: Система за управление на външни експерти

ECS: Система за подаване на заявления от външни експерти

F&T Portal: Единен входен портал за участието на външни потребители в жизнения цикъл на 
безвъзмездната финансова помощ

SYGMA: Електронна система за управление на безвъзмездна финансова помощ

COMPASS: Интегрирана система за управление на работните процеси във връзка с безвъзмездна 
финансова помощ, експерти и управление на одита

PDM: Система за управление на данните на участниците

CORDA: Хранилище на данни за информация от програмите за научни изследвания и иновации

ABAC: Информационна система за бюджетни и счетоводни операции
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4.24. През 2021 г. ЕСП направи преглед на пакета eGrants, като се съсредоточи 
върху Compass, Sygma и стъпките „изготвяне на споразумения за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ“ и „докладване и плащане“ от процеса на 
усвояването на средствата. Одиторите също така извършиха оценка на начина, по 
който са свързани eGrants и ABAC — системата на Комисията за управление на 
бюджета. Целта на тази оценка беше да се придобие по-пълна представа за ИТ 
средата, използвана за управление и контрол на новата програма „Хоризонт 
Европа“. 

4.25. Въз основа на този ограничен преглед ЕСП установи, че системите са 
добре интегрирани в ИТ средата, като данните и одобренията се прехвърлят 
автоматично между различните системи. Комисията е предоставила инструмент в 
Sygma (модул „Разходи за персонал“), който помага на участниците да отчитат 
разходите за персонал, и редовно насърчава неговото използване. По-малко от 
10 % от участниците обаче го използват. Използването му в по-голяма степен — 
особено от МСП и новите участници в програмите — би могло потенциално да 
намали броя на грешките, които ЕСП открива в разходите за персонал.  

4.26. Съгласно настоящата нормативна уредба, счетоводните системи на 
бенефициентите и системата за докладване Sygma не са свързани. Комисията 
разполага с общите финансови данни за проектите, които са необходими за 
нейната рамка за контрол. Цялата счетоводна информация (на ниво 
фактуриране), включително подкрепяща документация, се предоставя за целите 
на допълнителни проверки или поискани одити. Това означава, че не е възможно 
да се извършват широкомащабни автоматични проверки. 

4.27. По отношение на прехвърлянето на портфейли с безвъзмездна 
финансова помощ от ГД „Научни изследвания и иновации“ към Европейската 
изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) през април 2021 г. ЕСП 
установи, че eGrants е улеснил извършването на тези трансфери. Процесът е бил 
подпомогнат от факта, че всички участващи служби на Комисията имат достъп до 
едни и същи данни в eGrants и че те идват от един и същ източник.  
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Годишни отчети за дейността и други 
въпроси, свързани с управлението 
4.28. Проверените от ЕСП годишни отчети за дейността (ГОД)13 отразяват
наличната информация в съответните генерални дирекции/изпълнителни 
агенции и в този контекст дават вярна оценка на финансовото управление по 
отношение на редовността на операциите, свързани с разходите по функция 1 от 
МФР. 

4.29. По отношение на „Хоризонт 2020“ ГД „Научни изследвания и иновации“
е докладвала очакван представителен процент грешки от 2,29 % за всички 
генерални дирекции и други органи на ЕС, които управляват разходите на ЕС за 
научни изследвания. Като се вземат предвид корективните действия, процентът 
остатъчни грешки е 1,67 % само за ГД „Научни изследвания и иновации“. 
Последващите одити във връзка с тези проценти грешки обхващат плащания, 
извършени през периода 2014—2020 г. С цел да разреши вече посочения от ЕСП 
методологичен проблем, в резултат на който се е получило занижаване на 
процента грешки14, Общата служба за одит е изчислила корекция въз основа на 
1 304 одита, приключени през 2020 г. и 2021 г. Това е увеличило процента грешки 
с 0,37 процентни пункта, както е докладвано в ГОД на ГД „Научни изследвания 
и иновации“. 

4.30. Процентът остатъчни грешки в края на 2021 г. за ГД „Научни изследвания
и иновации“ отговаря на условието, поставено от Комисията15, и затова не е 
изразена резерва по отношение на разходите по „Хоризонт 2020“. Докладваните 
проценти грешки са намалели леко през 2021 г. 

13 ГД „Икономически и финансови въпроси“, ГД „Научни изследвания и иновации“ 
и Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания. 

14 Процентът грешки е бил изчислен като дял от всички приети разходи вместо от 
действително одитираната сума. Това означава, че използваният знаменател при 
изчисляването на грешката е бил по-висок, поради което процентът грешки е 
занижен; вж. Годишния доклад за 2018 г., точка 5.34. 

15 Целевият диапазон за процента грешки за „Хоризонт 2020“ е 2—5 %. 
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4.31. Тъй като 2021 г. е първата година от изпълнението на „Хоризонт
Европа“16 са извършени много малко плащания (само авансови плащания в ГД 
„Научни изследвания и иновации“). Затова ГД „Научни изследвания и иновации“ 
не е докладвала установен процент грешки за „Хоризонт Европа“ през 2021 г. 
Целта, която Комисията е определила за „Хоризонт Европа“, е не повече от 2 % 
в края на рамковата програма. 

4.32. В своя ГОД за 2021 г. ГД „Научни изследвания и иновации“ докладва 20
неизпълнени препоръки на Службата за вътрешен одит (IAS), две от които са 
просрочени. Шест от неизпълнените препоръки, една от които просрочена, са 
класифицирани като „много важни“. Просрочената препоръка, определена като 
„много важна“, се отнася до намаляване на финансовата експозиция на бюджета 
за научни изследвания и иновации чрез пренасочване на стратегията за контрол. 
Службата за вътрешен одит смята, че плановете за действие за изпълнение на 
препоръката са изпълнени само частично, а мерките за подобряване на 
качеството на работата на външните одитори, с които е сключен договор, все още 
не са завършени. 

4.33. В своя ГОД Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания е
докладвала процент остатъчни грешки в размер на 1,75 % за „Хоризонт 2020“ 
и затова не е било необходимо да изрази резерви и по отношение на тази 
програма. 

4.34. По отношение на Европейска изпълнителна агенция за научни
изследвания Службата за вътрешен одит е заключила, че системите за вътрешен 
контрол, въведени за одитираните от нея процеси, са ефективни, с изключение на 
две области, за които са отправени препоръки (класифицирани като „много 
важни“) след проведения от Комисията одит на единната зона за електронен 
обмен на данни (SEDIA). Въпросните препоръки се отнасят до недостатъчна 
защита на личните данни и забавени или недостатъчно автоматизирани ИТ 
инструменти. 

4.35. Основните разгледани разходи на ГД „Икономически и финансови
въпроси“ по функция 1 от МФР през 2021 г. са свързани с: 1) обезпечаването на 
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и InvestEU, и 2) капитала 
и дивидентите на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Изчисленият процент 
грешки, докладван за тези компоненти през 2021 г., е 0 %, което отразява 
естеството на съответните плащания, и Службата за вътрешен одит е заключила, 

16  Вж. бел. под линия 5. 
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че системите за вътрешен контрол на ГД „Икономически и финансови въпроси“, 
въведени за одитираните от нея процеси, са ефективни.  

4.36. EСП разгледа информацията в ГДУИ на Комисията за 2021 г. относно
изчисления риск при плащане в областите на политиката по функция 1 от МФР. 
Изчисленият от Комисията процент грешки за функция 1 от МФР е 1,34 %. 
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Заключение и препоръки 

Заключение 

4.37. Като цяло одитните доказателства, които EСП получи и представи
в настоящата глава, показват, че процентът грешки при разходите в областта 
„Единен пазар, иновации и цифрова сфера“ е съществен. Тестването на 
операциите от ЕСП по тази функция от МФР установи, че изчисленият общ 
процент грешки е в размер на 4,4 % (вж. фигура 4.2). Резултатите показват, че 
процентът грешки остава висок при разходите за научни изследвания и иновации, 
които са основен източник на грешки, по-специално в областта на разходите за 
персонал. 

4.38. Изчисленият риск при плащане, представен в ГДУИ, е 1,3 %. Този
процент е под прага на същественост и под изчисления от ЕСП диапазон на 
процента грешки. Поради това считаме, че въпреки предприетите от Комисията 
мерки, този процент продължава да бъде занижен. 

Препоръки 

4.39. В приложение 4.1 са представени констатациите от последващия
преглед от ЕСП на препоръките, отправени в нейните годишни доклади за 2019 г. 
и 2020 г., които са със срок на изпълнение до 2021 г.17 Комисията е изпълнила три 
препоръки изцяло и една — в значителна степен.  

4.40. Въз основа на този преглед и констатациите и заключенията за 2021 г.
Европейската сметна палата отправя следните препоръки: 

17 Препоръките, отправени от ЕСП в нейния Годишен доклад за 2018 г., изискваха да 
бъдат предприети действия до края на 2020 г. Ето защо ЕСП ги проследи в Годишния 
доклад за 2020 г. 
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Препоръка 4.1 

Комисията следва да насърчава активно използването на модул „Разходи за 
персонал“, който е предоставен в портала за участниците (вж. точка 4.25), 
особено при някои категории бенефициенти, които са по-склонни да извършват 
грешки, като например МСП и новите участници (за безвъзмездната финансова 
помощ по „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“). 

Целеви срок за изпълнение — до средата на 2023 г. за „Хоризонт 2020“ и до 
средата на 2024 г. за „Хоризонт Европа“ 

Препоръка 4.2 

Комисията следва да изготви насоки за бенефициентите относно специфичните 
разлики, като се съсредоточи върху аспектите, свързани с допустимостта при 
програма „Хоризонт Европа“, в сравнение с тези при „Хоризонт 2020“ и други 
подобни програми.  

Целеви срок за изпълнение — до средата на 2023 г. 

Препоръка 4.3 

По отношение на „Хоризонт 2020“, Комисията следва да подобри 
съществуващите предварителни проверки, за да открие и избегне евентуални 
недопустими корекции на разходите за персонал, подадени от бенефициентите 
след преизчисляване на ставките за почасово заплащане. 

Целеви срок за изпълнение — до края на 2022 г. 

Препоръка 4.4 

Комисията следва да подобри допълнително насоките за независимите одитори, 
които бенефициентите наемат за работата по сертификатите за финансовите 
отчети (СФО), с цел да се преодолеят всички слабости, установени от ЕСП при 
одитите на тези сертификати. 

Целеви срок за изпълнение — до средата на 2023 г. 
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Препоръка 4.5 

За следващата програма за научни изследвания Комисията следва да проучи, 
в съответствие с актуалните бизнес нужди, целесъобразността на добавянето на 
нови функционалности в eGrants за оценка на риска и автоматична проверка, 
напр. като се използват други налични източници на данни, за да се събере 
допълнителна ключова информация в електронен формат с цел проверка на 
спазването на изискванията. 

Целеви срок за изпълнение — за следващата МФР 
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Приложения 

Приложение 4.1 — Последващи действия във връзка с предишни препоръки за областта „Единен 
пазар, иновации и цифрова сфера“ 

Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2019 

ЕСП препоръчва на Комисията до средата на 
2021 г.: 
Препоръка 1: 

Да извършва по-целенасочени проверки на 
заявките за разходи на МСП и да засили своята 
информационна кампания относно правилата за 
финансиране по програма „Хоризонт 2020“, като я 
насочи повече към тези важни бенефициенти. 

x      
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

Европейската сметна палата препоръчва на 
Комисията да извърши следното до 2021 г.: 
Препоръка 2: 

Да проведе кампания за напомняне на всички 
бенефициенти на средства от „Хоризонт 2020“ 
относно правилата за изчисляване и деклариране 
на разходите за персонал, като обърне внимание 
по-специално на видовете грешки, посочени 
в точки 4.11—4.15 от тази глава. 

x18      

                                                      
18 Комисията е стартирала комуникационни кампании, насочени към подобряване на изчисляването на разходите за персонал, свързани 

с безвъзмездната финансова помощ по „Хоризонт 2020“, но все още съществуват слабости (вж. точки 4.12—4.19). Тя е разработила Personnel 
Costs Wizard (модул „Разходи за персонал“), който да насочва бенефициентите, но само 10 % от участниците го използват (вж. точка 4.25). 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

 

Европейската сметна палата препоръчва на 
Комисията да извърши следното до средата на 
2021 г.: 
Препоръка 4: 
Във връзка с „Хоризонт 2020“: 
— да обърне внимание на констатациите от 
извършената от Сметната палата проверка на 
последващите одити, свързани с документацията, 
последователността при формирането на извадки 
и качеството на одитните процедури, и 
— по отношение на третия цикъл одити, 
възложени на външен изпълнител, да предприеме 
необходимите мерки, за да се увери, че одиторите 
са напълно запознати с правилата на „Хоризонт 
2020“, и да потвърди качеството на тяхната одитна 
дейност. 

x19      

                                                      
19 ЕСП ще провери ефективността на тези мерки през следващите години. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2020 

Европейската сметна палата препоръчва на 
Комисията да извърши следното до 2021 г.: 
Препоръка 2: 

Да предприеме действия, в т.ч. периодичен 
преглед на основните причини за грешки във 
финансовите отчети, да предостави насоки по 
сложни въпроси, например правилата за възлагане 
на дейности на подизпълнители, и да проведе 
информационни кампании с цел намаляване на 
процента грешки при „Хоризонт 2020“. 

 X     

Източник: ЕСП. 
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Глава 5 

Сближаване, устойчивост и ценности 
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Съдържание 
Точки 

Въведение 5.1.—5.13. 
Кратко описание 5.2.—5.6. 
Цели и разходни инструменти на политиката 5.2. 

Управление на средствата 5.3.—5.6. 

Обхват и подход на одита 5.7.—5.13. 

Редовност на операциите, годишни отчети  
за дейността и други въпроси, свързани 
с управлението 5.14.—5.65. 
Резултати от извършеното от ЕСП тестване  
на операциите и от прегледа/повторното извършване  
на одитната дейност 5.15.—5.39. 
Недопустими разходи 5.18.—5.23. 

Недопустими проекти 5.24.—5.28. 

Нарушения на правилата на вътрешния пазар 5.29.—5.37. 

Липса на важни оправдателни документи 5.38.—5.39. 

Оценка на Европейската сметна палата на дейността, 
извършена от одитните органи 5.40.—5.52. 

Дейности на Комисията за предоставяне на увереност 
и докладване на процента остатъчни грешки в годишните 
отчети за дейността 5.53.—5.65. 

Заключение и препоръки 5.66.—5.78. 
Заключение 5.66.—5.74. 

Препоръки 5.75.—5.78. 
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Приложения 
Приложение 5.1 — Информация за действията на ЕС 
в държавите членки и регионите 

Приложение 5.2 — Проследяване на изпълнението на 
предишни препоръки, свързани с функция „Сближаване, 
устойчивост и ценности“ 
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Въведение 
5.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна 
палата (ЕСП) по отношение на функция 2 от многогодишната финансова рамка 
(МФР) „Сближаване, устойчивост и ценности“. На фигура 5.1 са представени 
обобщено основните дейности и разходите по тази функция през 2021 г. Вж. 
точка 5.9 за допълнителна информация относно одитната популация за 2021 г. 

Фигура 5.1 — Плащания и одитна популация 

 
 

Сближаване, устойчивост и ценности
80,1 млрд. евро (44,1 % от разходите от бюджета на ЕС)

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
други регионални действия: 45,5 (56,9 %)

Европейски социален фонд (ЕСФ): 19,4 (24,2 %)

Кохезионен фонд: 9,7 (12,1 %)

МСЕ — транспорт: 1,0 (1,2 %)

Плащания през 2021 г. — разбивка по фондове
(в млрд. евро)

ИСП: 0,6 (0,7 %)

„Еразъм+“: 2,4 (3,0 %)

Други: 1,5 (1,9 %)
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(*) Сумата на плащанията по подфункция 2а се състои от годишни авансови и междинни плащания 
за програмния период 2014—2020 г., които не са включени в отчетите, свързани с пакетите от 
документи за предоставяне на увереност, приети от Комисията през 2021 г. В съответствие 
с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за подробна информация 
вж. приложение 1.1, точки 12 и 13), такива плащания се считат за авансово финансиране 
и следователно не са част от одитната популация на ЕСП за Годишния доклад за 2021 г. Те ще 
бъдат включени в одитната популация на ЕСП през годината, в която Комисията приеме 
съответните отчети (например в Декларацията за достоверност за 2022 г. за плащанията от 
счетоводната 2020/2021 година). 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните отчети на ЕС за 2021 г. 

Кратко описание 

Цели и разходни инструменти на политиката 

5.2. Разходите по тази функция са насочени към намаляване на разликите
в степента на развитие между отделните държави членки и региони на ЕС1 
(подфункция 2а), както и към дейности за подкрепа и защита на ценностите на ЕС, 
целящи да повишават неговата устойчивост по отношение на настоящи и бъдещи 

1 Вж. член 162 и членове 174—178 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (стр. 73 и стр. 81—82). 

Устойчивост и ценности

Уравняване на авансови плащания: 3,1

Авансови плащания: 3,6

Единични, междинни и окончателни плащания: 0,8

Единични, междинни и окончателни плащания: 0,8

Плащания за 2021 г. — общо 4,4

Одитна популация за 2021 г. — общо 3,9

Одитна популация за 2021 г. спрямо плащанията

Икономическо, социално и териториално сближаване

Уравняване на авансово финансиране (*): 2,6

Авансови плащания (*): 75,1

Годишно решение за приемане на отчетите: 40,8  

Единични, междинни и окончателни плащания: 0,6

Единични, междинни и окончателни плащания: 0,6

Плащания за 2021 г. — общо 75,7

Одитна популация за 2021 г. — общо 44,0

(в млрд. евро)
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предизвикателства (подфункция 2б). Тези цели се изпълняват чрез следните 
фондове и инструменти2: 

а) подфункция 2а (Икономическо, социално и териториално сближаване) 

— Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), чиято цел е да се 
преодолеят основните дисбаланси между регионите чрез финансова 
подкрепа за иновациите и научните изследвания, програмата в областта на 
цифровите технологии, малките и средните предприятия 
и нисковъглеродната икономика; 

— Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+), който има за цел да създаде високо 
ниво на заетост, справедлива социална закрила и квалифицирана 
и устойчива работна сила, както и приобщаващи и сплотени общества — 
фактор от основно значение за изкореняване на бедността. За програмния 
период 2021—2027 г. ЕСФ+ включва Инициативата за младежка заетост 
(ИМЗ), Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 
(FEAD) и Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, 
които преди това бяха отделни програми; 

— Кохезионен фонд (КФ), който — с оглед насърчаване на устойчивото 
развитие — финансира проекти в областта на околната среда и транспорта 
в държавите членки, чийто БНД на глава от населението е по-малък от 90 % 
от средния за Европейския съюз; 

— принос от Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа (МСЕ), 
който финансира проекти в рамките на трансевропейските мрежи3; 

б) подфункция 2б (Устойчивост и ценности) 

— програмата „Еразъм+“, по която се предоставя подкрепа за образованието, 
обучението, младежта и спорта в Европа, като се насърчава мобилността 
с учебна цел, както и неформалното и активно участие на младите хора; 

— няколко по-малки схеми, сред които „Творческа Европа“, програма 
„Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), както и специални 
инструменти, създадени с цел подпомагане на икономическото 

2    ЕСП разглежда разходите по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за 
2021 г. в глава 10. 

3 Регламент (ЕС) 2021/1153 за създаване на Механизъм за свързване на Европа. 
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възстановяване в ЕС след пандемията от COVID-19, като EU4Health 
и Инструмента за спешна подкрепа (ИСП). 

Управление на средствата 

5.3. Фондовете на политиката на сближаване (ЕФРР, КФ и ЕСФ) финансират по-
голямата част от разходите по тази функция. Те се администрират при режим на 
споделено управление. Държавите членки изготвят многогодишни оперативни 
програми (ОП) за целия срок на действие на дадена МФР. След като Комисията 
даде своето одобрение, отговорността за изпълнението на дадена ОП се споделя 
между Комисията (ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 
и ГД „Регионална и селищна политика“) и държавата членка. Бенефициентите 
получават възстановяване на разходите си чрез органите в държавата членка, а ЕС 
съфинансира допустимите разходи за операциите, одобрени в съответствие 
с условията на ОП. Управляващите органи извършват проверки, за да 
предотвратят сертифицирането на недопустими разходи пред Комисията. Тяхната 
управленска роля е изключително важна за осигуряването на контрол над 
редовността на разходите в областта на сближаването. 

5.4. Рамката за контрол и предоставяне на увереност по отношение на 
разходването на средства при споделено управление4 има за цел да гарантира, че 
процентът остатъчни грешки5 в годишния отчет на съответната ОП остава под 
прага на същественост от 2 %, определен в приложимия регламент6. За да се 

                                                      
4 ЕСП предостави подробна информация относно рамката за контрол и предоставяне на 

увереност за европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния 
период 2014—2020 г., включително времеви график, в своите годишни доклади, 
съответно за 2017 г. (точки 6.5—6.15) и за 2018 г. (фигура 6.1). 

5 В свои годишни отчети за дейността Комисията посочва „процент на остатъчния риск“, 
когато разглежда приключването на програмния период 2007—2013 г., и „процент на 
общия размер остатъчни грешки“, когато разглежда програмния период 2014—2020 г. 
В настоящата глава по отношение и на двата периода се използва понятието „процент 
остатъчни грешки“. 

6 Член 28, параграф 11 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 за допълнение на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 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, 
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гарантира, че няма да има съществен процент грешки в отчетите, които трябва да 
бъдат сертифицирани пред Комисията след проверките от страна на 
управляващите органи, в рамката за контрол и предоставяне на увереност са 
включени следните три елемента: 

— Резултатите от работата на одитните органи във връзка с разходите са 
включени в годишните отчети. Тези резултати се публикуват в годишен 
доклад относно контрола, който държавите членки представят на 
Комисията като част от своите „пакети от документи за предоставяне на 
увереност“. В него се посочва процентът остатъчни грешки за оперативната 
програма (или групи ОП) и се изразява одитно становище относно 
редовността на декларираните разходи и ефективността на системите за 
управление и контрол. 

— Годишното приемане на отчетите от Комисията. За тази цел Комисията 
извършва основно административни проверки, съсредоточени върху 
изчерпателността и точността, за да може да одобри отчетите и да освободи 
депозита от 10 %, задържан преди това като гаранция7. 

— Документни проверки от страна на Комисията на всеки пакет за 
предоставяне на увереност и избрани одити на съответствието, 
проведени в държавите членки. Комисията извършва тези проверки, за да 
изготви заключение и да потвърди процентите остатъчни грешки, 
докладвани от одитните органи; тя ги публикува, заедно със 
среднопретеглена стойност, която служи като ключов показател за 
изпълнение, в своите годишни отчети за дейността (ГОД) за следващата 
година. 

5.5. Процесът, водещ до приключването на оперативните програми от 
програмния период 2007—2013 г., е сравним до голяма степен с описания 
в точка 5.4. 

5.6. Финансирането от ЕС по програми, които не се управляват в режим на 
споделено управление, се отпуска под формата на безвъзмездна финансова 
помощ, както и чрез обществени поръчки и награди, и се управлява пряко от 

                                                      
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело 
и рибарство. 

7 Член 130 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, с който се ограничава възстановяването на 
разходи при междинните плащания до 90 %. 
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генералните дирекции на Комисията8 или непряко — с помощта на партньорски 
организации или други органи. 

Обхват и подход на одита 

5.7. Целта на ЕСП беше да допринесе за цялостната Декларация за 
достоверност, както е описано в приложение 1.1, и да предостави оценка на 
редовността на разходите както общо за функция 2 от МФР, така и за фондовете 
на политиката на сближаване (подфункция 2а). По отношение на последното ЕСП 
също така има за цел да оцени до каква степен може да се разчита на работата на 
Комисията и одитните органи. 

5.8. Прилагайки описаните в приложение 1.1 одитен подход и методи, ЕСП 
провери следните елементи от тази функция на МФР за 2021 г.: 

— статистически представителна извадка от 243 операции с всички видове 
разходи по тази функция от МФР. Целта на ЕСП беше да изчисли процента 
грешки за тази функция, чрез което да допринесе за изготвянето на 
Декларацията за достоверност. По отношение на финансирането в областта 
на политиката на сближаване извадката включва 217 операции, разходите за 
които са били сертифицирани в пакетите от документи за предоставяне на 
увереност и за приключване (включително 213, които преди това са били 
проверени от одитен орган), както и осем финансови инструмента 
(подфункция 2а). В извадката също са включени 18 операции, управлявани 
пряко или непряко от Комисията (4 по подфункция 2а и 14 по 
подфункция 2б). 

— работата, извършена от одитните органи за потвърждаване на 
информацията, съдържаща се в съответните 33 пакета от документи за 
предоставяне на увереност/за приключване, свързани с проверените от тях 
213 операции; 

                                                      
8 ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, ГД „Съобщителни мрежи, 

съдържание и технологии“, ГД „Образование, младеж, спорт и култура“, 
ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, ГД „Правосъдие и потребители“, 
ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ 
(ECHO) и Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната 
среда (CINEA) под надзора на ГД „Мобилност и транспорт“ по отношение на 
разходваните средства в популацията на ЕСП за 2021 г. 
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— дейността, извършена от Комисията, за проверка и потвърждаване на 
процентите остатъчни грешки, докладвани в пакетите от документи за 
предоставяне на увереност за периода 2014—2020 г., и нейната одитна 
дейност по отношение на редовността на тези пакети; 

— информацията относно редовността, изложена в годишните отчети за 
дейността на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 
и ГД „Регионална и селищна политика“ и включена след това в Годишния 
доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ), изготвен от Комисията. 

5.9. Одитната популация на ЕСП (47,9 млрд. евро) се състои основно от разходи 
за периода 2014—2020 г., включени в приетите отчети, представени с пакетите от 
документи за предоставяне на увереност за счетоводната 2019/2020 година 
(402 ОП на обща стойност 40 млрд. евро). Тя включва също така разходи за 
периода 2007—2013 г. по 18 ОП, напълно или частично приключени от 
Комисията9 през 2021 г. (776 млн. евро). Комисията все още не е одобрила ОП за 
периода 2021—2027 г. и към края на 2021 г. не е извършила плащания за този 
период10. 

5.10. ЕСП изготви на два етапа своята извадка от 217 операции с разходи, 
сертифицирани в пакетите от документи за предоставяне на увереност и за 
приключване. Първоначално ЕСП избра 33 пакета (31 от периода 2014—2020 г. 
и два от периода 2007—2013 г.), обхващащи 44 ОП. От тези пакети одиторите 
подбраха операции, които са били проверени от одитните органи. 

5.11. Държавите членки са докладвали за плащания чрез финансови 
инструменти през счетоводната 2019/2020 година по 108 ОП (2,1 млрд. евро). Ето 
защо ЕСП направи допълнителна извадка, която обхвана осем финансови 
инструмента от периода 2014—2020 г., от които са извършени плащания към или 
в полза на крайни получатели. ЕСП провери 50 заема и 21 капиталови 
инвестиции. 

                                                      
9 При наличие на неразрешени въпроси със съществено отражение, Комисията изплаща 

само неоспорените суми. Остатъкът се погасява и ОП се приключва, когато всички 
спорни въпроси бъдат разрешени. 

10 Вж. точки 2.6—2.8. 
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5.12. Освен това през 2021 г. Комисията е изплатила или уравнила 
5 млрд. евро по програми под нейното пряко или непряко управление, 
включително 3,9 млрд. евро разходи по подфункция 2б. ЕСП провери извадка от 
18 операции, финансирани от ИСП, приноса на КФ към МСЕ, CERV, програми 
„Творческа Европа“ и „Еразъм+“. 

5.13. В приложение 5.1 се съдържа разбивка на извадката от операции 
и количествено измеримите грешки, констатирани от ЕСП в 27-те държави 
членки и Обединеното кралство по отношение на подфункция 2а за периода 
2014—2020 г. 
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Редовност на операциите, годишни 
отчети за дейността и други въпроси, 
свързани с управлението 
5.14. Тази част от настоящата глава се състои от три раздела. В първия от тях 
ЕСП докладва относно извършената от нея проверка на тазгодишната извадка от 
243 операции с цел проучване на основните източници на грешки. Във втория 
раздел е представена оценката на ЕСП на работата на одитните органи, а третият 
се отнася до работата на Комисията. Заключението на ЕСП относно информацията 
за редовността на разходите в областта на сближаването, съдържаща се в ГОД 
и ГДУИ на двете отговорни генерални дирекции, се основава на констатациите от 
тези три раздела. 

Резултати от извършеното от ЕСП тестване на операциите 
и от прегледа/повторното извършване на одитната дейност 

5.15. В проверените от ЕСП 243 операции са установени и остойностени 
30 грешки, като всички те се отнасят до подфункция 2а. Като се вземат предвид 
56-те количествено измерими грешки, установени преди това от одитните органи, 
и приложените от програмните органи корекции (на обща стойност 
458 млн. евро общо за двата програмни периода), изчисленият от ЕСП процент 
грешки по отношение на функция 2 от МФР е 3,6 %11 (вж. фигура 5.2). 

                                                      
11 Изчисленият процент грешки по отношение само на подфункция 2а е 4,1 % (долна 

граница на грешките — 2,1 %, горна граница на грешките — 6,1 %). 
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Фигура 5.2 — Оценка на отражението на количествено измеримите 
грешки 

 
Източник: ЕСП. 

5.16. Количествено измеримите грешки, докладвани от одитните органи, се 
отнасят до недопустими разходи (в 32 случая), обществени поръчки (19 случая), 
липса на оправдателни документи (8 случая), както и счетоводни грешки и грешки 
при изчисленията (2 случая)12. Държавите членки са приложили финансови 
корекции, които са екстраполирали според необходимостта, с оглед свеждане на 
процента остатъчни грешки до или под прага на същественост от 2 %. 

5.17. На фигура 5.3 е показана разбивка по категории на констатираните от 
ЕСП грешки (преди отчитане на финансовите корекции). Недопустимите разходи 
и проекти, нарушенията на правилата за вътрешния пазар, както и липсата на 
важни оправдателни документи, са допринесли в най-голяма степен към 
изчисления от ЕСП процент грешки. В точки 5.18—5.39 е изложена повече 
информация за тези грешки. 

                                                      
12 Една операция може да бъде засегната от повече от един вид грешки. 
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Фигура 5.3 — Разбивка на констатираните от ЕСП грешки 

 
Източник: ЕСП. 

Недопустими разходи 

5.18. При декларирането на разходите пред Комисията, в своите отчети 
органите на държавите членки удостоверяват, че те са извършени в съответствие 
с приложимите правила на ЕС и националните правила, както и че помощта е 
отпусната на бенефициенти и операции, които отговарят на изискванията за 
допустимост на ОП. 

5.19. Недопустимите разходи са най-често откриваната от одитните органи 
грешка. Според техните доклади, при които е използвана обща типология, 
договорена с Комисията13, 57 % от всички установени от тях грешки през 
счетоводната 2019/2020 година са от този тип. 

5.20. В своята извадка ЕСП установи допълнителни случаи на недопустими 
разходи в 19 операции. Тези случаи представляват 63 % от броя на количествено 
измеримите грешки, установени от ЕСП, и приблизително 1,6 процентни пункта от 
изчисления процент грешки (дял от 41 % в изчисления процент грешки, вж. 

                                                      
13 Вж. карета 6.5 и 5.7 съответно от Годишния доклад за 2018 г. и Годишния доклад за 

2019 г. 
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фигура 5.3). В някои случаи грешките са констатирани от одитния орган, но не са 
правилно остойностени. 

5.21. Основните причини за недопустимост са включването на недопустими 
участници, неспазването на правилата на ЕС или националните правила 
и наличието на разходи, които не са действително свързани с проекта. В каре 5.1 
са представени примери за недопустими разходи. 

Каре 5.1 

Декларирани разходи във връзка с дейности, осъществявани 
извън допустимата за подпомагане площ 

ЕСП установи по отношение на една оперативна програма по ЕФРР 
в Нидерландия, че управляващият орган е декларирал разходи във връзка 
с дейности, осъществявани от три партньора от общо дванадесет, чието 
местонахождение е било извън допустимия географски район. В такива 
случаи съгласно РОР се изисква предварително одобрение от комитета за 
наблюдение. Това изискване обаче не е било спазено. По-конкретно, ЕСП 
установи, че макар и комитетът за наблюдение да е обсъждал през 2016 г. 
дали да се финансират тези проекти, той не ги е включил в списъка с избрани 
проекти. Комитетът е взел официално решение да ги включи в програмата 
едва през февруари 2022 г., след извършения от ЕСП одит. Предвид 
горепосочените обстоятелства ЕСП счита разходите, декларирани от тези 
партньори, за недопустими. 

5.22. По отношение на четири операции ЕСП установи, че бенефициентите 
и програмните органи са извършили проверка за съответствие с основните 
изисквания за допустимост въз основа на лични декларации от участниците, 
вместо да използват независими източници (вж. каре 5.2). 
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Каре 5.2 

Неудостоверен статут на участниците 

По два проекта по линия на ИМЗ във Франция статутът на NEET лица на 
участниците е удостоверен единствено въз основа на лични декларации. 

По една от програмите на ЕСФ бенефициентът не беше в състояние на 
представи независими доказателства, че участниците са лица, които не са 
заети с работа, учене или обучение. ЕСП поиска Комисията и националните 
органи да извършат допълнителни проверки, с които да установят статута на 
участниците. Тези проверки показаха, че девет от 37-те участници всъщност 
са наети на работа лица, поради което не следва да получават подкрепа от 
ЕС. 

Подобни случаи бяха установени по отношение на още един проект във 
Франция и една ОП по ЕСФ в Ирландия. 

5.23. Бенефициентите са използвали опростени варианти за разходите 
(ОВР) за 65 операции, или 27 % от извадката, като са приложили единни ставки, 
стандартна таблица на единични разходи или комбинация от двете. ОВР имат 
потенциала да намаляват както административната тежест за бенефициентите, 
така и грешките. През тази година бяха констатирани грешки, свързани 
с използването на ОВР, по отношение на четири операции в една държава 
членка, които обаче не бяха остойностени от ЕСП (вж. каре 5.3). 
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Каре 5.3 

Методите за възстановяване на разходите на бенефициентите 
и декларирането на разходи пред бюджета на ЕС при 
използването на ОВР не съответстват на нормативните 
изисквания 

В случай че се използват ОВР, възстановяването на разходи от държавата 
членка на бенефициента и от Комисията — на държавата членка, следва да се 
извършва въз основа на един и същ метод (член 131, параграф 2 от РОР). 

Междинно звено в Ирландия е подписало с бенефициенти писма за 
финансиране, съгласно които възстановяването на средства следва да се 
извършва въз основа на действителните разходи. Впоследствие обаче 
управляващият орган е използвал ОВР за изчисляване на размера на 
финансирането от ЕС, което следва да се предостави по тази програма на 
ЕСФ. В този контекст, от четирите бенефициента в извадката на ЕСП се е 
изисквало да подават заявления за разходи, в които фигурират само 
извършените за проекта преки разходи за персонал, допълнени с фиксирана 
сума за покриване на други допустими разходи. 

В действителност обаче ирландските власти са възстановявали реално 
извършените от бенефициентите разходи в съответствие с писмата за 
финансиране. 

В резултат на това разходите, възстановени от държавата членка на 
бенефициентите, и от Комисията — на държавата членка, се основават на 
различни форми на подпомагане. Този подход не съответства на 
нормативните изисквания за ОВР. 

Освен това изискването за двойно докладване противоречи на намерението 
на законодателя да се намали административната тежест на бенефициентите 
чрез използването на ОВР. 

Недопустими проекти 

5.24. ЕСП откри пет проекта, на които е предоставена помощ, въпреки че не 
отговарят на условията за допустимост, установени в приложимия Регламент 
и в съответните ОП. Три от тях са избрани през периода 2014—2020 г., а два — 
през периода 2007—2013 г. Тези проекти представляват 17 % от всички 
количествено измерими грешки, установени от ЕСП, или приблизително 
1,4 процентни пункта от изчисления процент грешки. 

5.25. В каре 5.4 е представен пример за недопустим проект по ЕФРР. 
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Каре 5.4 

Проекти, финансирани по-рано с национални средства, са 
пренасочени за финансиране от ЕС извън периода на 
допустимост 

Разходите по оперативните програми за периода 2007—2013 г. са били 
допустими до края на 2015 г. През 2016 г. няколко проекта са избрани със 
задна дата за съфинансиране от ЕС по регионална програма на ЕФРР 
в Италия. Регионалните органи считат тези проекти за допустими, тъй като са 
били изпълнени през 2015 г. или по-рано, като това обаче е станало 
в рамките на национална програма и с национално финансиране. ЕСП 
установи също така, че бенефициентът не е кандидатствал за финансиране от 
ЕС. 

Включването на операции в ОП след изтичане на периода на допустимост 
и след като съответните разходи са направени, противоречи на принципа, 
според който правилата за допустимост следва да се прилагат по коректен, 
справедлив и еднакъв начин. Съгласно този принцип всички операции следва 
да се избират и изпълняват в съответствие с Регламента. 

Проекти, които не са изпълнени като част от програма, не могат да бъдат 
определени като операции по смисъла на РОР за периода 2007—2013 г. 
и следователно са недопустими. 

5.26. ЕСП установи също така, че три от проектите в нейната извадка по 
отношение на ЕСФ/ИМЗ са недопустими за финансиране от ЕС, тъй като по тях не 
е предоставена подкрепа специално на млади хора, които не са заети с работа, 
учене или обучение (вж. каре 5.5). 
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Каре 5.5 

Регистрация със задна дата на лица, обозначавани с NEET, 
в схемата „Гаранция за младежта“ 

ЕСП одитира няколко операции, финансирани по ИМЗ в Испания. Четири от 
тях са свързани с отстъпки за социалноосигурителните вноски на 
работодателите във връзка с временни договори, подписани с NEET лица 
(лица, които не са заети с работа, учене или обучение). 

Според националното законодателство за ИМЗ и ОП, обхващащи тези 
операции, се изисква участниците със статут на NEET лица да са регистрирани 
в националната система на схемата „Гаранция за младежта“. Тази 
регистрация осигурява на лицата със статут на NEET достъп до редица 
допълнителни мерки (като например персонализирани насоки 
и индивидуални планове за действие, в т.ч. индивидуални схеми за 
подпомагане, съобразени с конкретните им нужди). Тя служи също така за 
проверка на спазването на изискванията относно статут на NEET. 

Три от четирите одитирани операции, свързани с отстъпки за 
социалноосигурителните вноски, са регистрирани със задна дата 
в националната система, като в някои случаи това е станало няколко години 
след получаването на отстъпката. Националният орган, отговорен за 
администрирането на тези отстъпки, който е едновременно междинно звено 
и бенефициент на операциите, е извършил регистрирането, без да разполага 
с предварителна информация относно статута на NEET лица на участниците. 

Поради регистрацията със задна дата не е било възможно да се извърши 
проверка на допустимостта на участниците, т.е. на техния статут на лица, 
незаети с учене или обучение. Предвид липсата на такава проверка 
Комисията е приложила финансова корекция в размер на 25 %, преди ЕСП да 
извърши своя одит. 

ЕСП счита, че в резултат на регистрирането на участници със задна дата трите 
одитирани операции следва да се смятат за недопустими за финансиране от 
ЕС. При тези обстоятелства, освен че не е възможно да се провери дали 
участниците не са заети с работа или учене, така извършената регистрация на 
лицата в националната система не изпълнява и други условия на схемата 
„Гаранция за младежта“ и ИМЗ. Най-важното е, че по този начин лицата със 
статут на NEET са лишени от допълнителни ползи, които се предлагат 
в рамките на тези две схеми. 
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5.27. Друг разгледан от ЕСП проект в Испания, (който не е засегнат от 
регистрацията със задна дата), също така представлява част от действие, по което 
се предоставят отстъпки във връзка със социалноосигурителни вноски, както 
и подкрепа за наемане на млади хора за определен минимален период от време. 
Комисията е уточнила пред испанските органи, че следва да се насърчава 
наемането на работа за неопределен срок. В тази връзка тя ги е информирала, че 
ако е необходимо да се използват временни договори, те следва да със срок от 
минимум шест месеца, както и че това условие следва да се проверява, преди да 
се сертифицират разходите. Въпреки това испанските органи са одобрявали 
договори с минимален срок от 28 дни — значително под посочения от Комисията. 
Поради това ЕСП счита, че поисканите отстъпки по ИМЗ във връзка с тези 
временни договори са недопустими. Тя установи и други проблеми по отношение 
на допустимостта на разходите. Например финансираните от ЕС отстъпки във 
връзка със социалноосигурителните вноски на лицата, обозначавани с NEET, 
които временно са замествали други работници, са обхванали също така 
и заместените от тях лица, въпреки че по дефиниция последните вече са били 
наети на работа. Грешките, представени в тази точка, важат също така и за 
другите три операции, считани от ЕСП за недопустими (вж. каре 5.5). 

5.28. И в предишни години ЕСП констатира подобни проблеми с други 
операции по ЕСФ в същата държава членка. Вече неколкократно беше 
докладвано, както по отношение на програмния период 2007—2013 г., така и на 
програмния период 2014—2020 г., че са били съфинансирани проекти, които не 
отговарят на изискванията за допустимост на съответната ОП и/или на 
приложимия Регламент, като това не е било установено нито от органите на 
държавите членки, нито от Комисията14. 

Нарушения на правилата на вътрешния пазар 

5.29. Тази година ЕСП откри 19 нарушения на правилата за вътрешния пазар, 
четири от които бяха количествено измерими. Пет нарушения бяха свързани 
с държавна помощ, а четиринадесет — с възлагането на обществени поръчки. 

                                                      
14 Пример 8 от приложение 6.3 към Годишния доклад на ЕСП за 2016 г. 
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Пет проекта са нарушили правилата за държавна помощ 

5.30. Държавната помощ, освен ако не е под тавана de minimis, е 
несъвместима с вътрешния пазар, тъй като може да доведе до нарушения 
в търговията между държавите членки. Съществуват обаче някои изключения от 
това правило, особено ако даден проект е обхванат от Общия регламент за 
групово освобождаване (ОРГО)15 или ако Комисията специално даде своето 
одобрение. 

5.31. Тази година ЕСП откри пет проекта по ЕФРР, които са нарушили 
правилата на ЕС за държавна помощ. ЕСП счита, че три от тях би следвало да 
получат финансиране в по-малък размер или изобщо да не бъдат финансирани от 
ЕС и/или държавата членка. Те представляват 0,7 процентни пункта от изчисления 
процент грешки. ЕСП не остойности останалите две грешки, тъй като те нямат 
отражение върху размера на публичното финансиране. Пример за подобна 
грешка, свързана с държавна помощ, е представен в каре 5.6. 

                                                      
15 Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими 

с вътрешния пазар (ОРГО). 
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Каре 5.6 

Предоставяне на помощ за изключен сектор 
В Унгария по финансов инструмент е предоставен заем и безвъзмездна 
финансова помощ в подкрепа на научните изследвания, развойната дейност 
и иновациите на едно предприятие. Заемът e отпуснат за разработване на 
оптимизирана самопочистваща се система за сушене, като секторът на 
дейност на бенефициента е първичното производство на селскостопански 
продукти. Управляващият орган е одобрил изграждането на сушилня 
в рамките на схемата за регионална инвестиционна помощ по ОРГО. Тъй като 
плащанията за селскостопански дейности са изключени от обсега на тази 
схема, частта от проекта, свързана с изграждането на съоръжението, не е 
допустима. 

ЕСП установи и други грешки, свързани с държавната помощ, в Португалия 
и Полша. 

Държавите членки са открили много грешки при възлагането на обществени 
поръчки със средства в областта на сближаването 

5.32. Възлагането на обществени поръчки е ключов инструмент при 
разходването на публични средства по икономичен и ефективен начин и за 
изграждането на вътрешния пазар. Възлагането на обществени поръчки е друг 
основен източник на нередностите, докладвани от одитните органи. Те са 
открили 19 случая на неспазване на правилата за възлагане на обществени 
поръчки в проверените от ЕСП операции и са наложили фиксирани корекции, 
вариращи от 5 % до 100 %, както е предвидено в решение на Комисията16. По 
отношение на честотата, нарушенията при възлагането на обществени поръчки 
представляват 14 % от всички докладвани от одитните органи нередности през 
счетоводната 2019/2020 година и общо 36 % от стойността на докладваните 
нередности. 

                                                      
16 Решение C(2013) 9527 на Комисията, заменено с Решение C(2019) 3452 на Комисията 

(и и неговото Приложение), за установяване на насоките за определяне на финансови 
корекции, които трябва да бъдат извършени спрямо финансирани от Съюза разходи 
в случай на неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени 
поръчки. 
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5.33. През тази година одиторите провериха 133 процедури за възлагане на 
строителни работи, услуги или доставки. По-голямата част са за проекти, 
съфинансирани по оперативни програми по линия на ЕФРР и КФ. Осем от тези 
133 процедури са свързани с проекти по подфункция 2б, за които правилата за 
възлагане на обществени поръчки също са задължителни. 

5.34. По отношение на осем процедури в областта на политиката на 
сближаване ЕСП констатира неспазване на правилата на ЕС и/или националните 
правила за обществените поръчки, което не е било установено от одитните 
органи. При един от случаите е налице сериозно нарушение, което се е отразило 
на резултата от процедурата за възлагане на обществени поръчки, и ЕСП го 
докладва като количествено измерима грешка. Той представлява 3 % от всички 
установени от нас количествено измерими грешки, или приблизително 
0,1 процентни пункта от изчисления процент грешки. Грешките, които не са 
остойностени от ЕСП, са свързани с използването на критерии, които може да са 
възпрепятствали някои дружества да участват в търговете. 

Специфични слабости по отношение на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки с отражение върху операциите под пряко управление 

5.35. През април 2020 г. Комисията е задействала Инструмента за спешна 
подкрепа (ИСП)17 и е публикувала съобщение, в което се разясняват 
съществуващите възможности в областта на обществените поръчки за 
преодоляване на проблемите, свързани с кризата от COVID-1918. Според това 
съобщение правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки осигуряват 
необходимите инструменти, за да се преодолеят трудностите по време на 
здравната криза, свързани с получаването на доставки, услуги и когато е 
необходимо, допълнителна инфраструктура. В съобщението също така се 
разясняват правилата относно прилагането на процедури на договаряне без 
предварително обявление, включително например, че те следва да се използват 
само за посрещане на непосредствени нужди. 

                                                      
17 Регламент (EС) 2020/521 за активиране на спешната подкрепа предвид избухването на 

COVID-19. 

18 Съобщение на Комисията 2020/C 108 I/01 — Насоки от Европейската комисия относно 
прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната 
ситуация, породена от кризата с COVID-19, 1 април 2020 г. 
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5.36. Седем от 18-те операции в извадката на ЕСП по подфункция 2б са 
свързани с плащания по ИСП, извършени през 2021 г. В шест от тези случаи 
одиторите констатираха слабости по отношение на обществените поръчки за 
услуги или доставки. В един от случаите органът на държавата членка не е 
следвал правилата на ЕС относно обществените поръчки, тъй като погрешно е 
считал, че те не важат за разходите, които е заявил за възстановяване от 
Комисията. В друг случай Комисията е използвала предходно споразумение, 
което не е било напълно подходящо за закупените услуги. Останалите четири 
случая са свързани със слабости по отношение на изпълнението и проверката на 
договорните условия от страна на Комисията (вж. каре 5.7). 
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Каре 5.7 

Слабости по отношение на проверката и изпълнението на 
договорните условия 
Комисията е сключила споразумения за предварително закупуване на 
ваксини срещу COVID-19 с осем производители. Одитът на ЕСП обхвана 
уравняването на авансови плащания, извършено от Комисията във връзка 
с четири споразумения за предварително закупуване в рамките на ИСП. 
Съгласно всеобхватното споразумение, постигнато между Комисията 
и държавите членки, се изисква покупната цена на ваксините, както 
и авансовото финансиране да се основават на прозрачна оценка на 
производствените разходи, като се вземат предвид и ресурсите, които вече са 
предоставени от други публични източници. Освен това производителите 
следва да използват авансовите плащания по споразуменията за 
предварително закупуване, за да преодолеят риска за необходимите 
инвестиции по отношение на разработването на ваксини и на клиничните 
изпитвания, както и за подготовката на производствения капацитет по цялата 
верига, необходим за бързото осигуряване на милиони дози от ваксината 
в ЕС. 

ЕСП установи, че процедурите не осигуряват прозрачност по отношение на 
оценката на производствените разходи. Също така не са осъществени 
специални проверки, чрез които да се установи дали авансовите плащания са 
използвани по предназначение. Един от производителите е заявил, че не се 
нуждае от начално финансиране, за да намали риска за необходимите 
инвестиции, но Комисията въпреки това е одобрила начално плащане. На 
последно място, две от одитираните споразумения за предварително 
закупуване включват задължение за доставка на ваксини без реализиране на 
печалба. ЕСП не получи доказателства от Комисията, че цената, платена на 
двамата производители по тези споразумения, не е съдържала марж на 
печалба. 

5.37. Тези грешки не бяха остойностени, тъй като във всички разгледани от 
ЕСП случаи безпрецедентният характер на пандемията от COVID-19 е бил 
основание за прякото сключване на договорите. През 2022 г. ЕСП публикува 
специален доклад относно обществените поръчки на ваксини срещу COVID-1919. 

                                                      
19 ЕСП, Специален доклад 19/2022 „Обществени поръчки за ваксини срещу COVID-19 

в ЕС — достатъчно осигурени дози след първоначалните затруднения, но липсва 
задълбочена оценка на ефективността на процеса“. 
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Липса на важни оправдателни документи 

5.38. От бенефициентите и програмните органи се изисква да поддържат 
системи и процедури, които осигуряват адекватна одитна следа. Това включва 
воденето на документална отчетност. Липсата на оправдателни документи 
и информация представлява 15 % от всички грешки, докладвани от одитните 
органи за счетоводната 2019/2020 година. Този процент е 13 % за ЕСФ и 19 % за 
ЕФРР/КФ, макар и тези фондове да представляват съответно 30 % и 2 % от общата 
стойност на грешките. 

5.39. ЕСП установи, че липсва информация или документация при четири от 
проверените операции. Тя остойности две от тези грешки, тъй като програмните 
органи или бенефициентите не можаха да представят важни документи, които да 
показват съответствие с условията за допустимост. Резултатът представлява около 
7 % от количествено измерените операции и 0,1 процентни пункта от изчисления 
процент грешки. 

Оценка на Европейската сметна палата на дейността, 
извършена от одитните органи 

5.40. Одитните органи служат като „втора линия на защита“ в рамката за 
предоставяне на увереност и упражняване на контрол върху разходите. Те 
проверяват въз основа на извадка редовността на разходите, декларирани от 
управляващите органи пред Комисията. Тази година ЕСП провери работата на 23 
от общо 116 одитни органа в 19 държави членки и Обединеното кралство. 
Извадката на ЕСП включва 31 пакета от документи за предоставяне на увереност 
и два — за приключване. Във всички случаи одитните органи първоначално са 
докладвали процент остатъчни грешки под 2 %. 

5.41. В своите годишни отчети за дейността, като взема предвид собствената 
си одиторска дейност и предварителните резултати от одитите на ЕСП, Комисията 
е коригирала до ниво над 2 % процента остатъчни грешки за 9 от 31 пакета 
документи за предоставяне на увереност в извадката на ЕСП (39 % от разходите 
в извадката). Това включва два случая, в които Комисията е изключила авансови 
плащания по финансови инструменти, които по-рано са били включени от 
одитните органи. ЕСП не установи допълнителни грешки по отношение на тези 
два случая (5 % от разходите в извадката). 
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5.42. Работата на ЕСП по тазгодишната извадка обаче показва, че процентът 
остатъчни грешки надвишава 2 % за 12 от 31 пакета документи за предоставяне на 
увереност (съответстващи на 39 % от разходите в извадката), като се вземат 
предвид също така допълнителните грешки, установени в резултат на 
извършените от Комисията проверки. 

5.43. От 2017 г. насам ЕСП проверява годишна извадка от пакети документи за 
предоставяне на увереност. През този период са разгледани поне по веднъж 
69 такива пакета документи в 24 държави членки20 и Обединеното кралство, 
което представлява между 34 % и 62 % годишно от сертифицираните в годишните 
отчети разходи. Като се вземат предвид корекциите на Комисията 
и констатациите от одитите на ЕСП, процентът на остатъчните грешки за 37 от тези 
пакети документи (54 %) е надвишавал 2 % поне през една от тези години. Тези 
37 пакета от документи систематично представляват поне 39 % от разходите 
в извадката на ЕСП (вж. фигура 5.4). Това показва в каква част от случаите 
одитните органи неправилно докладват, че процентите остатъчни грешки са под 
прага на същественост от 2 %. 

Фигура 5.4 — Пакети от документи за предоставяне на увереност 
с процент остатъчни грешки над 2 % (от 2017 г. до 2021 г.) 

 
Източник: ЕСП. 

                                                      
20 Всички държави членки с изключение на Дания, Люксембург и Малта. 
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5.44. Oдитните резултати на ЕСП от последните пет години показват, че 
наличните механизми за контрол все още не компенсират в достатъчна степен 
високия присъщ риск от грешки в тази област. Това важи най-вече за 
управляващите органи, чиито проверки все още не са напълно ефективни по 
отношение на предотвратяването или откриването на нередности в разходите, 
декларирани от бенефициентите. Въпреки че одитните органи играят 
изключително важна роля в рамката за предоставяне на увереност в областта на 
сближаването, ефективният управленски контрол е абсолютно необходим както 
за осигуряване на изпълнението на операциите, така и на съответствието им 
с правната рамка. 

5.45. Основният дял в изчисления процент грешки е свързан с вземането на 
неподходящи решения от страна на управляващите органи, например когато 
одобряват недопустими проекти или неправомерна държавна помощ. ЕСП също 
така отбеляза, че докладваният от одитните органи дял на този вид грешки е 
сравнително нисък. На фигура 5.5 е представено обобщение относно тези 
грешки. 
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Фигура 5.5 — Дял на недопустимите проекти и грешки, 
свързани с държавна помощ 

Източник: ЕСП. 

5.46. Важен фактор за ефективността на рамката за контрол и осигуряване на
увереност е доброто сътрудничество и обратната информация между 
управляващите и одитните органи. ЕСП установи един пример за добра практика, 
който показва как чрез съвместна работа на управляващите и одитните органи 
качеството на извършваните проверки може да се подобри, а в резултат на 
това — да намалее броят на грешките (вж. каре 5.8). 
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Каре 5.8 

Сътрудничество между управляващите и одитните органи 
Българския одитен орган си сътрудничи с управляващите органи, като 
публикува на своя уебсайт21: 

o своите контролни листове за одит на системите и одит на операциите 
(включително относно възлагане на обществени поръчки и държавни 
помощи), които управляващите органи следва да използват според 
случая; 

o ежегоден анализ на грешките, установени в одитната му дейност; 

o обобщен анализ на нередностите свързани с възлагането на обществени 
поръчки, както и насоки за избягването им. 

Не бяха установени нередности по отношение на операциите, проверени от 
този одитен орган и включени в извадката на ЕСП за 2021 г. 

Някои от одитните органи следва да подобрят одитната следа по отношение на 
съставянето на извадки 

5.47. Поради големия брой операции, съфинансирани от всяка ОП, одитните 
органи трябва да използват извадки, за да могат да формулират становище 
относно допустимостта на разходите. За да бъдат резултатите достоверни, 
извадките трябва да са представителни за одитната популация и, по принцип, да 
се основават на статистически валиден метод. В отговор на кризата от COVID-19 
Комисията е внесла изменение в Регламента за общоприложимите разпоредби, 
с което се удължава възможността за използване на нестатистически извадки 
като временна и изключителна мярка за счетоводната 2019/2020 година22. 
Въпреки това ЕСП установи, че одитните органи са използвали статистически 
извадки за по-голямата част от избраните в нейната извадка 31 пакета от 
документи за предоставяне на увереност (т.е. 87 % от пакетите документи, 
обхващащи 190 от 213-те операции). 

                                                      
21 Мисия на българската Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския 

съюз“. 

22 Регламент (ЕС) 2020/558 по отношение на специалните мерки за предоставяне на 
изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни 
фондове в отговор на избухването на COVID-19. 
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5.48. ЕСП констатира обаче непълноти по отношение на съставянето на 
извадката за шест от пакетите от документи за предоставяне на увереност. 
Въпреки че това не се отразило на представителността на извадката, ЕСП счита, че 
одитните органи следва да следят за това да осигуряват пълна и адекватна одитна 
следа по отношение на процеса за формиране на извадки. 

Продължаващи недостатъци в извършването и документирането на работата на 
одитните органи 

5.49. Според международните одитни стандарти одиторите следва да 
документират своите проверки, включително с ясно позоваване на всички 
документи, които са от особено значение за одитираните разходи23. Това им дава 
възможност да се отчитат за своята работа и помага на вътрешните или външните 
проверители да формират заключение относно обхвата на проверките и тяхната 
достатъчност. Недостатъчните или неподходящите въпроси или отговори 
в контролните листове увеличават риска нередностите да не бъдат открити. 

5.50. При 104 от операциите в извадката (49 %) ЕСП формира заключенията си 
въз основа на своя преглед на работата на одитните органи. Одиторите 
констатираха недостатъци по отношение на обхвата, качеството и/или 
документирането на тази работа в 109 операции (51 %). Това беше причина ЕСП 
повторно да извърши съответните одитни процедури. Констатираните 
недостатъци са свързани предимно с това, че документацията, съхранявана 
в одитните файлове, невинаги е достатъчна, за да позволи на одитор с опит, който 
дотогава не е имал връзка с този одит, да достигне до заключенията, до които е 
достигнал и първоначалният одитор. При 43 операции (20 % от всички операции) 
ЕСП беше задължена да се обърне към бенефициентите за необходимата одитна 
документация. 

5.51. Бяха установени количествено измерими грешки, които не са разкрити 
преди това от одитния орган, при 25 от 109-те операции (в 12 пакета документи, 
включително 11 за програмния период 2014—2020 г.), за които ЕСП извърши 
повторен одит. 

                                                      
23 МОС 230 „Одиторска документация”. 
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5.52. Както и през предходната година24, по време на прегледа на работата на 
одитните органи ЕСП извърши оценка на това дали в контролните листове, 
използвани от тях за одитиране на операциите, рискът от измами е включен по 
подходящ начин. ЕСП констатира, че при одита на 38 % от операциите от периода 
2014—2020 г. (81 от 213) е използван контролен лист, в който изрично се взема 
предвид рискът от измами, което представлява подобрение спрямо установените 
през предходната година 21 %. 

Дейности на Комисията за предоставяне на увереност 
и докладване на процента остатъчни грешки в годишните 
отчети за дейността 

5.53. Годишните отчети за дейността (ГОД) са основният инструмент на 
генералните дирекции на Комисията за докладване относно това дали те имат 
достатъчна увереност, че прилаганите процедури за контрол гарантират 
редовността на разходите. 

Основният показател за изпълнение на Комисията за редовността на разходите 
в годишните отчети за дейността е под прага на същественост, а изчисленият 
максимален процент на грешките е над този праг 

5.54. В областта на сближаването Комисията използва отделните проценти 
остатъчни грешки, докладвани от държавите членки, резултатите от своята 
собствена работа по редовността и друга налична информация, за да изчисли 
среднопретеглената стойност на процента грешки. Тя отчита този процент като 
ключов показател за изпълнение (КПИ) относно редовността. КПИ за 2021 г. се 
основава на отделните проценти, докладвани за счетоводната 2019/2020 година, 
без да взема предвид въздействието на авансовите плащания за финансови 
инструменти. Комисията изчислява също така максимален процент. 

5.55. ГД „Регионална и селищна политика“ отчита КПИ със стойност 1,9 % и 
„максимален процент“ 2,5 %. Процентите на ГД „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“ са 1,7 % за КПИ и 2,4 % за максимален риск. И в двата 
ГОД се разяснява, че максималните проценти вземат предвид одитните 
резултати, които все още се обсъждат с държавите членки, както и риска от 
грешки извън извадката от операции в оперативните програми, одитирани през 

                                                      
24 Точки 5.45 и 5.46 от Годишния доклад за 2020 г. 
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годината (от Комисията или от ЕСП). В сравнение с предходни години 
максималните проценти могат също така да включват и „допълнителен марж“ 
или фиксиран процент по отношение на неодитираните ОП (вж. точка 5.62)25. 

5.56. На фигура 5.6 е представена обобщена информация за КПИ, докладвани 
от Комисията в годишните отчети за дейността за 2021 г. 

Фигура 5.6 — Ключови показатели за изпълнение (КПИ) на 
Комисията в областта на сближаването спрямо изчисления от ЕСП 
процент грешки 

 
Източник: ЕСП. 

5.57. В ГДУИ за 2021 г. Комисията докладва: 

— общо за функция 2 от МФР комбиниран риск при плащане в диапазона 
1,7 %—2,3 % въз основа на заключенията на различните генерални дирекции 
относно изложените на риск суми. Изчисленият от ЕСП диапазон на грешките 

                                                      
25 Вж. бележка под линия 51 от ГОД на ГД „Регионална и селищна политика“ за 2021 г. 

и бележка под линия 73 от ГОД на ГД „Трудова заетост, социални въпроси 
и приобщаване“. 
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по отношение на функция 2 от МФР е в диапазона 1,8 %—5,4 %, като 
изчисленият процент грешки е 3,6 %. 

— за подфункция 2a от МФР, отнасяща се до областта на сближаването, 
комбиниран риск при плащане в диапазона 1,8 %—2,5 %26 отново въз основа 
на изложените на риск суми, изчислени от генералните дирекции, и техните 
КПИ. Изчисленият от ЕСП диапазон на грешките по отношение на 
подфункция 2а от МФР е в диапазона 2,1 %—6,1 %, като изчисленият процент 
грешки е 4,1 %. 

5.58. По този начин за трета поредна година изчисленият от Комисията 
максимален процент грешки попада в рамките на изчисления от ЕСП диапазон на 
грешките. През същия период процентите, докладвани в ГДУИ (както и отделните 
проценти, докладвани в ГОД на генералните дирекции), продължават да бъдат 
под изчисления от ЕСП процент грешки (вж. фигура 5.6). 

Комисията е подобрила своята методология за изчисляване на максималния 
риск, но нейният модел за предоставяне на увереност продължава да е 
изложен на присъщи рискове 

5.59. През 2021 г. ЕСП публикува специален доклад, в който представя 
подробности относно целесъобразността, надеждността и последователността на 
докладваните в ГОД и ГДУИ годишни проценти грешки при разходите за 
сближаване27. 

5.60. Основните заключения на този доклад потвърждават констатациите на 
ЕСП28 от нейните годишни доклади за последните четири години, и по-конкретно, 
че: 

— Комисията предоставя минимален изчислен процент грешки, който не е 
окончателен (на равнище ОП, в ГОД и в ГДУИ); 

— фактът, че документните проверки може да не разкрият и коригират 
нередовни разходи, ограничава тяхната добавена стойност по отношение на 

                                                      
26 Стр. 21 от том III на ГДУИ за 2021 г. 

27 Специален доклад № 26/2021 на ЕСП „Редовност на разходите по политиката на 
сближаване на ЕС — Комисията оповестява ежегодно минимален и неокончателен 
процент на грешките“. 

28 Точки 6.62 и 6.63 от Годишния доклад за 2018 г. 
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потвърждаването на валидността на остатъчния общ процент на грешките, 
докладван от одитните органи; 

— оценката на риска на одитните органи невинаги се взема предвид при 
подбора им за извършване на одити на съответствието; 

— поради времевото ограничение, присъщо на процеса на контрол, повечето 
ОП, при които одитните проверки на Комисията са открили съществено ниво 
на грешки, не са обхванати от резерва в предишния ГОД. 

5.61. В същия доклад ЕСП констатира, че в случаите, в които одитният орган е 
докладвал общ процент грешки, обхващащ средства, управлявани от две 
генерални дирекции, те не са координирали систематично докладването си 
впоследствие. В този контекст ЕСП отбеляза, че е постигната последователност по 
отношение на одитната дейност и оценките на Комисията благодарение на 
създадената през юли 2021 г. Дирекция за съвместен одит за областта 
„Сближаване“, която отговаря за всички одитни дейности в областта на разходите 
за сближаване. 

5.62. В отговор на препоръките на ЕСП Комисията е преразгледала своята 
методология за изчисляване на максималните рискове. По-конкретно, тя вече 
прилага „допълнителен марж“ по отношение на неодитираните ОП въз основа на 
процентите грешки, докладвани от същия одитен орган по отношение на други 
ОП, или фиксиран процент в случаите, в които одитният орган все още не е 
одитиран (вж. точка 5.55). Комисията обаче не извършва такива корекции, когато 
ОП са одитирани през предходни счетоводни години, като в тези случаи тя 
продължава да разчита на своите документни проверки. Както е посочено 
в точка 5.60, за документните проверки са присъщи ограничения в сравнение 
с одитите на съответствието. Освен това нивото на допълнителния марж може да 
не е достатъчно, за да бъдат отчетени грешките, които Комисията не е установила 
посредством своите одити на съответствието. 

Комисията продължава да открива нередности в своите одити на 
съответствието 

5.63. Надеждността на докладвана в ГОД информация относно редовността 
зависи до голяма степен от качеството на работата на програмните органи. 
Комисията извършва одити на съответствието, с цел да провери и оцени работата 
на одитните органи. Целта на тези одити е да се получи разумна увереност, че 
няма сериозни слабости в системите за управление и контрол, които остават 
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неразкрити и недокладвани — и следователно некоригирани— преди Комисията 
да получи отчетите. 

5.64. През 2021 г. Комисията е извършила 24 одита на съответствието, които 
често обхващат програми по ЕФРР/КФ и ЕСФ/ИМЗ. При 18 от тези одити 
Комисията заключава, че процентите остатъчни грешки, докладвани в годишните 
доклади за контрола на одитните органи за счетоводната 2019/2020 година, са 
били занижени, поради което Комисията е увеличила въпросните проценти. 
В 8 случая това е повишило процента остатъчни грешки над прага на 
същественост от 2 %. 

В годишните отчети за дейността не се предоставя информация относно 
текущата процедура срещу Унгария във връзка с върховенството на закона 

5.65. На 1 януари 2021 г. ЕС прие нов регламент за защита на финансовите си 
интереси срещу нарушения от страна на държавите членки на принципите на 
върховенството на закона29. На 27 април 2022 г. Комисията е изпратила на 
Унгария писмено уведомление относно предполагаеми нарушения на 
върховенството на закона. Съгласно Регламента, за да предприеме такива мерки, 
Комисията следва да има разумни основания да счита, че тези нарушения 
накърняват или има сериозна опасност да накърнят доброто финансово 
управление на бюджета на ЕС или финансовите му интереси. В своите ГОД за 
2021 г. нито ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, нито 
ГД „Регионална и селищна политика“ са докладвали относно започната 
процедура и нейното влияние върху увереността, която Комисията може да 
получи от системата на Унгария за контрол и предоставяне на увереност.  

                                                      
29 Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за 

защита на бюджета на Съюза. 

186

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN


 

 

Заключение и препоръки 

Заключение 

5.66. Като цяло одитните доказателства, които EСП получи и представя 
в настоящата глава, показват, че процентът на грешките при разходите в областта 
„Сближаване, устойчивост и ценности“ е съществен. По отношение на функция 2 
от МФР извършеното от ЕСП тестване на операциите показва, че изчисленият общ 
процент грешки е в размер на 3,6 %. 

5.67. Всички остойностени от ЕСП грешки в настоящата глава се отнасят до 
разходи по подфункция 2а, по отношение на които изчисленият от ЕСП общ 
процент грешки е 4,1 %. 

5.68. Рамката за контрол и предоставяне на увереност за разходите в областта 
на сближаването за програмния период 2014—2020 г. има за цел да гарантира, че 
годишните проценти остатъчни грешки са под прага на същественост. Одитът на 
ЕСП показа, че са необходими още подобрения по отношение на начина на 
прилагане на рамката както от програмните органи на държавите членки, така 
и от Комисията. 

5.69. Броят на грешките, докладвани от одитните органи, както и одитните 
резултати на ЕСП, показват, че системите на държавите членки за управление 
и контрол невинаги са ефективни по отношение на предотвратяването 
и откриването на нередности в разходите, декларирани от бенефициентите. 

5.70. Освен това установените от ЕСП слабости в работата на няколко одитни 
органа, обхванати в нейната извадка (вж. точки 5.40—5.52), понастоящем не 
позволяват да се разчита на тяхната дейност в достатъчна степен. Преизчисленият 
процент е над прага на същественост от 2 % в 12 от 31 пакета от документи за 
предоставяне на увереност за периода 2014—2020 г. Комисията е коригирала 
процента остатъчни грешки за 9 от тези 12 пакета от документи до стойност над 
2 %. Така тя е взела предвид одита на ЕСП. 

5.71. От 2017 г. насам пакетите от документи за предоставяне на увереност 
в годишните извадки на ЕСП систематично представляват над една трета от 
разходите, приети от Комисията. Делът на разходите, обхванати от пакетите 
документи за предоставяне на увереност, чиито процент остатъчни грешки 
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надвишава 2 %, е намалял от 55 % през 2018 г. на 39 % през 2021 г. (вж. 
фигура 5.4). 

5.72. Информацията относно редовността, представена в ГДУИ за 
счетоводната 2019/2020 година, потвърждава, че нивото на грешки по отношение 
на разходите в областта на политиката за сближаване е съществено (2,5 %). 
Поради изложените в точка 5.60 проблеми, и двата процента на Комисията, 
посочени в точка 5.55, следва да се считат само за минимални оценки. В този 
контекст ЕСП отбелязва, че максималните проценти на Комисията попадат 
в долната половина на изчисления от ЕСП диапазон на грешките и под 
изчисления от нея процент грешки (вж. фигура 5.6). 

5.73. В своите ГОД Комисията (ГД „Трудова заетост, социални въпроси 
и приобщаване“ и ГД „Регионална и селищна политика“) не е предоставила 
информация относно текущата процедура срещу Унгария във връзка 
с върховенството на закона, включително възможните последици за увереността, 
която Комисията може да получи от системата на Унгария за контрол 
и предоставяне на увереност, относно редовността на разходите. 

5.74. Във връзка с одитираните от ЕСП операции по подфункция 2б от МФР бе 
установено, че Комисията не е проверила всички финансови условия на 
споразуменията за предварително закупуване, сключени с производители на 
ваксини срещу COVID-19. ЕСП установи също така слабости, свързани 
с обществените поръчки по Инструмента за спешна подкрепа. Тя не остойности 
тези грешки, тъй като във всички разгледани от нея случаи безпрецедентният 
характер на пандемията от COVID-19 е бил основание за прякото сключване на 
договорите. 

Препоръки 

5.75. В приложение 5.2 са представени констатациите от проверката на ЕСП 
на изпълнението на трите препоръки, отправени в нейния Годишен доклад за 
2018 г. Комисията е изпълнила изцяло две от тези препоръки, а една е изпълнена 
в значителна степен. 

5.76. ЕСП счита препоръки 6.2 и 6.3 за изпълнени. Това заключение се 
основава на факта, че във връзка с препоръка 6.2 относно неправомерното 
задържане на плащанията, Комисията проверява систематично дали плащанията 
към бенефициентите са извършени в срок и отправя към държавите членки 
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препоръки за коригиране, ако счете за необходимо. По отношение на 
препоръка 6.3 относно разпоредбите за приключване за периода 2014—2020 г. 
Комисията е установила основните рискове, които могат да засегнат 
приключването на програмите, и ги е взела предвид при изготвянето на насоките 
за приключване. 

5.77. ЕСП извърши преглед и на препоръките от годишните доклади за 2019 г. 
и 2020 г., които изискват незабавни действия или са предвидени за изпълнение 
през 2021 г., както и на препоръки от годишния доклад за 2017 г., които все още 
са актуални, но не са изцяло изпълнени. 

5.78. Въз основа на извършената проверка и предвид констатациите 
и заключенията за 2021 г. ЕСП отправя следните препоръки: 

Препоръка 5.1 — Метод за възстановяване на разходите на 
бенефициентите, когато за определяне на приноса на ЕС 
към програмата се прилагат опростени варианти за 
разходите (ОВР) 

Комисията следва да припомни на управляващите органи изискванията относно 
възстановяването на разходите на бенефициентите при прилагането на 
методология, която се различава от опростените варианти за разходите (ОВР), 
използвани за изчисляване на плащанията от бюджета на ЕС към държавите 
членки. При това Комисията следва да вземе предвид по-специално установената 
през тази година ситуация по отношение на оперативна програма по ЕСФ 
в Ирландия. 

Целева дата за изпълнение — декември 2022 г. 

Препоръка 5.2 — Принос на националните схеми към 
целите на Европейския социален фонд (ЕСФ) 

Комисията трябва да следи за това, когато оперативните програми се основават 
на съществуващи национални схеми, изпълняваните операции да допринасят 
ефективно за постигане на програмните цели, като отчита по-специално 
установената през тази година ситуация по отношение на статута на NEET на 
участниците в оперативните програми по ЕСФ/ИМЗ в Испания. 

Целева дата за изпълнение — ноември 2022 г. 
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Препоръка 5.3 — Удостоверяване на статута NEET (лица, 
които не са заети с работа, учене или обучение) от 
програмните органи 

Комисията следва да припомни на програмните органи, че трябва да 
удостоверяват статута на NEET лица на участниците, преди да подават декларации 
за разходи по програмите на ИМЗ/ЕСФ за периода 2014—2020 г. Тези проверки за 
допустимост следва да се извършват въз основа на надеждни и проверени 
източници на информация, като се отчита по-специално установената през тази 
година ситуация по отношение на ОП по ЕСФ/ИМЗ в Испания и Ирландия. 

Целева дата за изпълнение — декември 2022 г. 

Препоръка 5.4 — Спазване на споразуменията за 
предварително закупуване на ваксини срещу COVID-19 от 
страна на производителите 

Комисията следва да се увери, че производителите на ваксини срещу COVID-19 
спазват условията на споразуменията за предварително закупуване, особено по 
отношение на оценката на производствените разходи, използването на начално 
финансиране и, когато е приложимо, клаузите относно неизвличане на печалба, 
и да предприеме коригиращи действия при необходимост. 

Целева дата за изпълнение — декември 2025 г. 

Препоръка 5.5 — Одитна следа за съставяне на извадки от 
одитните органи 

Комисията следва да припомни на одитните органи, че правната рамка изисква 
да осигуряват одитна следа, с помощта на която Комисията да е в състояние да 
проверява дали прилаганите от тях процедури за съставяне на извадки са 
независими, обективни и безпристрастни. 

Целева дата за изпълнение — декември 2022 г. 
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Препоръка 5.6 — Върховенство на закона 

Комисията следва да предоставя информация в годишните отчети за дейността 
относно текущи процедури във връзка с върховенството на закона срещу 
държави членки и техните евентуални последици за увереността, която 
Комисията може да получи от системите на засегнатите държави за контрол 
и предоставяне на увереност, относно редовността на разходите. 

Целева дата за изпълнение — април 2023 г. (следващите годишни отчети за 
дейността)
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Приложения 

Приложение 5.1 — Информация за действията на ЕС в държавите членки и регионите 

 
Източник: ЕСП 

Полша 11 800 42 3
Чехия 3 245 14 2
Италия 3 002 15 --
Португалия 2 722 13 3
Испания 2 510 11 6
Румъния 2 296 7 --
Германия 2 163 13 2
Унгария 1 826 9 2
Гърция 1 666 9 4
Франция 1 560 7 3
Литва 1 490 8 --
Словакия 1 070 7 --
Териториално сътрудничество 1 356 9 1
Обединено кралство 1 040 8 --
Хърватия 897 7 --
България 838 7 --
Естония 544
Латвия 465
Словения 384 7 --
Финландия 256 5 --
Белгия 251
Швеция 203
Австрия 134 5 --
Ирландия 117 5 1
Нидерландия 75 4 1
Малта 73
Дания 55
Кипър 50
Люксембург 7
ОБЩО 40 738 212 28

63

3

2

2

4

1 1

2

Одитирани операции за периода 2014—2020 г.

Държави членки

Принос от ЕС 
(в млн. евро)

Остойностени грешки  

ЗАБЕЛЕЖКА: Приносът за териториално сътрудничество, свързан с 
транснационални програми, не е включен в тази илюстрация.

3
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Приложение 5.2 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки, свързани с функция 
„Сближаване, устойчивост и ценности“ 

Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2017 г. 

ЕСП препоръчва на Комисията: 
Препоръка 1: Да се увери, че съществуват 
адекватни одитни механизми за финансовите 
инструменти, управлявани от ЕИФ на ниво 
финансови посредници. В случаите, когато 
ЕИБ/ЕИФ използват съгласувани процедури 
с външни одитори, Комисията следва да определи 

 X30     

                                                      
30 С регламента „Омнибус“ се въвежда изискване одитните органи да извършват одити на системите и одити на операциите по финансовите 

инструменти на равнище финансови посредници, в т.ч. финансовите инструменти, управлявани от групата на ЕИБ, но то не се отнася до 
програмите по Инициативата за МСП, създадени преди 2 август 2018 г. Комисията е предприела допълнителни мерки, като е включила 
в одитната методология за финансовите инструменти препоръка одитните органи да одитират финансовите посредници за прилаганите от 
групата на ЕИБ инструменти, независимо кога са създадени. Методологията обаче не може да разшири регулаторните правомощия на одитните 
органи. Комисията предостави доказателства, че в някои държави членки одитните органи вече извършват проверки на равнището на 
финансовите посредници. Одитът на ЕСП през 2020 година обаче установи, че тези проверки не се извършват систематично (в проверената от 
ЕСП държава членка нямаше одити на равнище финансови посредници, извършени от външен одитор или от одитните органи). Не е 
предоставена нова информация, която да показва, че този проблем е бил разрешен през 2021 г. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

минималните условия на тези договори с оглед 
получаването на увереност, по-специално относно 
наличието на достатъчна одитна дейност на ниво 
държава членка. 
(Срок за изпълнение — незабавно) 
Препоръка 3: Да обърне внимание на слабостите, 
които ЕСП установи при проверката на дейността 
на одитните органи в контекста на одитите на 
Комисията по отношение на редовността. 
(Срок за изпълнение — незабавно) 

 X31     

Препоръка 4: Да вземе мерки за опростяване на 
информацията, представена в ГОД на ГД 
„Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова 
заетост, социални въпроси и приобщаване“ 

 X32     

                                                      
31 Вж. точки 6.58—6.64 от Годишния доклад за 2018 г., точки 5.48—5.62 от Годишния доклад за 2019 г., точки 5.43—5.44 от Годишния доклад за 

2020 г. Въпреки че Комисията е увеличила работата, извършвана по одити на съответствието, ЕСП все още открива слабости в работата на 
одитните органи. 

32 Подточка iii) е изпълнена в значителна степен, тъй като в ГДУИ за 2020 г. Комисията е представила общ процент остатъчни грешки за тази област 
на политика, който не съвпада точно със стойността за подфункция 1б от МФР. По отношение на новите функции на МФР общият процент 
остатъчни грешки следва да се посочи поне за подфункция 2а. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

относно рамката за контрол и осигуряване на 
увереност за периода 2014—2020 г., като: 
(…) 
iii) оповести общия размер на процента остатъчни 
грешки за подфункция 1б от МФР за всяка 
счетоводна година. 
(Срок за изпълнение — юни 2019 г.) 

Препоръка 5: Да се увери, че одитните механизми 
са изменени съобразно предложението на 
Комисията за финансовите инструменти 
в нормативната рамка за периода след 2020 г., така 
че единствено действителното усвояване на 
средства на ниво краен получател да се използва 
за изчисляване на процента остатъчни грешки. 
(Срок за изпълнение — преди прилагането на 
законодателната рамка за периода след 2020 г.) 

  X33    

                                                      
33 Новият Регламент за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г. (Регламент (ЕС) 2021/1060) предвижда в първото заявление за 

плащане да бъде включено единно авансово плащане за финансовите инструменти. В своите отговори на последващия преглед на 
изпълнението на предишни препоръки във връзка с Годишния доклад за 2020 г. Комисията е заявила намерението си да приеме делегиран акт, 
с който от одитните органи да се изисква да изключват авансовото плащане от одитната популация. Понастоящем Комисията е преразгледала 
позицията си, като е посочила, че авансовото финансиране ще остане част от одитната популация за съответната счетоводна година. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

Препоръка 6: Да извършва достатъчно проверки за 
редовност, за да е в състояние да формира 
заключения относно ефективността на работата на 
одитните органи и да получи достатъчна увереност 
относно редовността на разходите най-късно 
в годишните отчети за дейността, които тя 
публикува след годината на приемане на отчетите. 
(Срок за изпълнение — незабавно) 

X34 

2018 г. 

ЕСП препоръчва на Комисията: 
Препоръка 6.1 — Механизми за одит във връзка 
с програмите от Инициативата за МСП 
Да направи необходимото за това: 
а) да се извършват редовни проверки въз 

основа на представителна извадка от 
плащания към крайни получатели, на 
равнището на финансовите посредници, от 

X35 

34 Вж. точка 5.64 от настоящия годишен доклад на ЕСП. 

35 Предишните одити на ЕСП потвърждават, че ЕИФ вече е направил подобрения или е в процес на подобряване на своите системи за мониторинг 
и контрол и доброволно е разширил използването на доклади относно предоставянето на разумна увереност, за да обхване програмите по 
Инициативата за МСП. ЕСП отчита, че някои одитни органи вече са извършили проверки на ниво финансови посредници, но цялостната 
ефективност на тези мерки все още не е доказана. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

одитния орган или от одитор, избран от 
групата на ЕИБ; 

б) когато тези проверки са недостатъчни, да 
разработи и прилага подходящи мерки за 
контрол, за да се предотврати възможността 
за високо ниво на неправомерни разходи при 
приключването. 

(Целева дата за изпълнение — незабавно) 

Препоръка 6.2 — Неправомерно задържане на 
плащанията 
да предприеме необходимите мерки, с които да 
гарантира, че контролните листове, използвани от 
управляващите и одитните органи, включват 
проверки на съответствието с член 132 от 
Регламента за общоприложимите разпоредби, 
който изисква бенефициентите да получат пълния 
размер на дължимите допустими разходи не по-
късно от 90 дни от датата на подаване на 
съответното заявление за плащане. Където е 
целесъобразно, да се изготвят подходящи 
препоръки към програмните органи и те да бъдат 
насърчавани да следват правилната практика 
в бъдеще. 
(Целева дата за изпълнение — незабавно) 

X 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

Препоръка 6.3 — Разпоредби за приключване за 
периода 2014—2020 г. 
да обърне внимание на слабостите и да следи за 
това дадена програма да не може да бъде 
приключена, ако е налице съществено ниво на 
нередовни разходи. Комисията следва: 

а) да идентифицира основните рискове, които 
могат да повлияят на редовното 
приключване на програмите; 

б) когато е целесъобразно, да разработи целеви 
насоки относно разпоредбите за 
приключване, които включват и подходящи 
и навременни коригиращи мерки. 

(Целева дата за изпълнение — а) май 2020 г. 
и б) декември 2022 г.) 

X 

2019 г. 

ЕСП препоръчва на Комисията: 

Препоръка 5.1 — Условия за допустимост на 
проекти 
Да изясни какво се разбира под „физически 
завършени“ и/или „изцяло изпълнени“ операции. 
Това ще помогне на държавите членки да 

X36 

36 ЕСП отбелязва вече започнатите от Комисията мерки за уточняване на понятията „физически завършени“ / „изцяло изпълнени“ операции. 
Комисията обаче не е разпространила тези пояснения до всички държави членки. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

удостоверят, че операциите са в съответствие 
с член 65, параграф 6 от РОР, и да избегнат 
случаите на неразкрити недопустими операции. 
Следва да се уточни, че това условие се отнася 
само до строителни работи или дейности, 
необходими за постигане на крайните продукти от 
операцията, а не до финансовите 
и административните аспекти. 
(Срок за изпълнение — незабавно) 

Препоръка 5.2 — Действия за повишаване на 
надеждността на процента остатъчни грешки, 
докладван от одитните органи 
Да се анализират основните източници на 
неоткрити грешки и да се разработят 
необходимите мерки, съвместно с одитните 
органи, за подобряване на надеждността на 
докладваните проценти остатъчни грешки. 
Срок за изпълнение: юни 2021 г.) 

  X37    

                                                      
37 Въпреки положените от Комисията усилия, описани в ГОД на ГД „Регионална и селищна политика“ (за 2019 г. — стр. 25 и за 2020 г. —стр. 41—43) 

и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (за 2019 г. — стр. 4), в своята работа по отношение на 2020 г. ЕСП не отбеляза 
значително подобрение в това отношение (вж. например точка 5.38 от Годишния доклад за 2020 г. и точки 5.40 и 5.41 от тазгодишния доклад). 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2020 г. 

ЕСП препоръчва на Комисията: 

Препоръка 5.1 — Балансирана стандартна 
таблица на единични разходи за 
възстановяването на плащания, направени от 
държавите членки 
да следи внимателно държавите членки да 
използват стандартната таблица на единични 
разходи, за да не се получават прекомерни 
дисбаланси в полза на държавите членки. 
Комисията следва да изиска държавите членки да 
не допускат прекомерно високи нива и да 
коригират дисбалансите, за да се избегнат 
преразходи в тяхна полза при приключване на 
програмите. 
(Срок за изпълнение — незабавно) 

X      

Източник: ЕСП 
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Глава 6 

Природни ресурси и околна среда 
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Въведение 
6.1. В настоящата глава са представени констатациите на ЕСП по отношение на 
функция 3 от МФР „Природни ресурси и околна среда“ (МФР3). На фигура 6.1 са 
представени обобщено основните дейности и разходите по тази функция през 
2021 г. 

Фигура 6.1 – Плащания и одитна популация 

 
(*) В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“  
(за подробна информация вж. приложение 1.1, точка 12). 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните отчети на ЕС за 2021 г. 

Одитна популация за 2021 г. спрямо плащанията

Плащания през 2021 г. — общо 56,8

Одитна популация за 2021 г. — общо 56,6

Уравняване на авансово финансиране (*): 0,3 

Междинни и окончателни плащания: 56,3
Авансови плащания (*): 0,5

Междинни и окончателни плащания: 56,3

Европейски фонд за гарантиране на земеделието —
преки плащания 38,3 (67,3 %)

Земеделски фонд за развитие на селските райони
14,6 (25,7 %)

Морско дело и рибарство
0,9 (1,6 %)

Околна среда и климат (LIFE)
0,4 (0,7 %)

Плащания през 2021 г. — разбивка по фондове

Природни ресурси и околна среда
56,8 млрд. евро (31,3 % от разходите в бюджета на ЕС)

(млрд. евро)

Други
0,1 (0,2 %)

Европейски фонд за гарантиране на земеделието — разходи, свързани с пазарите
2,5 (4,5 %)
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Кратко описание 

Цели и разходни инструменти на политиката 

6.2. Средствата за земеделие и за развитие на селските райони съставляват 
97 % от разходите по функция „Природни ресурси и околна среда“ и се 
изпълняват чрез общата селскостопанска политика (ОСП). ОСП има три общи 
цели1: 

o ефективно производство на храни с акцент върху доходите на земеделските 
производители, производителността в земеделските стопанства 
и стабилността на цените; 

o устойчиво управление на природните ресурси и действията, свързани 
с климата, с акцент върху емисиите на парникови газове, биологичното 
разнообразие, почвите и водите; 

o балансирано териториално развитие. 

6.3. Въпреки че Европейската комисия, и по-конкретно Генерална дирекция 
„Земеделие и развитие на селските райони“ (AGRI), носи крайната отговорност за 
управлението на ОСП, тя споделя управлението ѝ с разплащателните агенции 
в държавите членки. От 2015 г. насам независими сертифициращи органи 
в държавите членки изготвят ежегодни становища относно 
законосъобразността и редовността на разходите. 

6.4. Разходите по ОСП се разделят на три общи категории: 

o преки плащания за земеделските стопани, финансирани изцяло от бюджета 
на ЕС; 

o национални и регионални програми за развитие на селските райони 
в държавите членки, съфинансирани от бюджета на ЕС и държавите членки;  

o селскостопански пазарни мерки, които също са финансирани изцяло от 
бюджета на ЕС, с изключение на някои мерки, съфинансирани от държавите 
членки, включително мерки за насърчаване. 

                                                      
1 Член 110, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, 

управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика. 
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Основни категории разходи 

6.5. Преките плащания съставляват 67 % от разходите по функция 3 от МФР. 
89 % от всички преки плащания през 2021 г. се извършват по четири схеми: 

o две схеми, които предоставят подпомагане на доходите въз основа на 
декларираната от земеделските стопани земеделска земя: схемата за 
основно плащане (14,8 млрд. евро) и схемата за единно плащане на площ 
(4,4 млрд. евро); 

o една схема за подпомагане на земеделски практики, благоприятни за 
климата и околната среда, известна като „плащане за екологизиране“ 
(10,8 млрд. евро); 

o една схема, свързана с конкретни видове земеделско производство (напр. 
говеждо и телешко месо, мляко или протеинови култури): доброволно 
обвързано с производството подпомагане (4,0 млрд. евро). 

6.6. Преките плащания за земеделските стопани са въз основа на права на 
плащане — бенефициентите получават плащания, ако отговарят на определени 
условия. При тези плащания има по-нисък риск от грешки, отколкото при 
плащанията, свързани с възстановяване на извършени разходи, ако свързаните 
с тях условия не са сложни (вж. точка 1.18). 

6.7. Плащанията за развитие на селските райони представляват 26 % от 
разходите по тази функция от МФР. Комисията е одобрила 118 програми за 
развитие на селските райони в държавите членки за периода 2014—2020 г., които 
включват 20 мерки и 67 подмерки. През 2020 г. е добавена допълнителна мярка 
(M21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които 
са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“)2. Първото плащане 
от Комисията въз основа на декларираните от държавите членки разходи по 
новата мярка M21 е извършено през 2021 г. Четиринадесет държави членки са 
декларирали разходи по тази мярка в размер на общо 616,3 млн. евро3. Поради 

                                                      
2 Регламент (ЕС) 2020/872 за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със 

специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на 
избухването на пандемията от COVID-19. 

3 Извадката на ЕСП обхвана седем операции по мярка M21, за които не бяха 
констатирани никакви грешки. 
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закъснения в приемането на законодателството за ОСП за периода след 2020 г. 
програмите са удължени до края на 2022 г.4 

6.8. Разходите за развитие на селските райони се разделят на две общи 
категории: 

o плащания за земеделски стопани въз основа на критерии, свързани 
с околната среда и климата, които се прилагат за земеделската площ или за 
броя на животните в стопанството („свързани с площ/животни“); 

o помощ за инвестиционни проекти за подпомагане на социално-
икономическото развитие на селските райони („необвързана с площ“). 

6.9. Селскостопанските пазарни мерки, които съставляват 4,4 % от разходите 
по функция 3 от МФР, формират редица различни схеми (напр. насърчаване на 
селскостопански продукти, плодове и зеленчуци в училищата, организации на 
производители), които подлежат на различни условия за допустимост. 

6.10. Тази функция от МФР обхваща и разходите на ЕС по политиката 
в областта на морското дело и рибарството, както и част от разходите на ЕС за 
околната среда и действията по климата по програмите по Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Програмата за околната среда и действията 
по климата (LIFE). Тази категория разходи (2,2 % от разходите по функция 3 от 
МФР) включва също и различни критерии за подбор, изисквания за допустимост 
и начини за отпускане на средствата. 

6.11. Условията за допустимост при повечето разходи във връзка с развитието 
на селските райони, пазарните мерки и другите области на политика по функция 3 
от МФР извън ОСП са по-сложни, отколкото при преките плащания, и рискът от 
грешки е по-голям (вж. точка 1.18). 

                                                      
4 Съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС програмите за 

развитие на селските райони на бившата държава членка ще продължат до 
приключването им през 2023 г. 
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Обхват и подход на одита 

6.12. Целта на ЕСП беше да извърши специфична оценка на тази функция от 
МФР, чрез която да допринесе за изготвянето на Декларацията за 
достоверност. Прилагайки описаните в приложение 1.1 одитен подход 
и методи, ЕСП провери следните елементи от тази функция на МФР за 2021 г.: 

а) статистически представителна извадка от 212 операции, обхващаща пълния 
набор от разходи по тази функция от МФР:  

i) 84 преки плащания от основните схеми;  

ii) 42 операции, свързани с плащания въз основа на площ/животни по 
програмите за развитие на селските райони; 

iii) 62 операции за необвързани с площ плащания за развитие на селските 
райони, 14 операции, свързани с пазарни мерки, и 10 операции5 от 
области на разходи извън ОСП. 

б) информацията относно редовността, изложена първо в Годишните отчети 
за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и ГД 
„Действия по климата“ и след това в изготвения от Комисията Годишен 
доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ). 

в) избрани системи, с които ЕСП провери прилагането от държавите членки на 
проверки чрез мониторинг и на мярка M21 и извърши проверки на 
съгласуваността на статистическите данни за контрола и на данните за 
плащанията, подадени от държавите членки до Комисията. 

                                                      
5 ЕСП извърши одит на седем операции по линия на Европейския фонд за морско дело 

и рибарство и три операции по програма LIFE за околната среда и действията 
в областта на климата. 
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Редовност на операциите 
6.13. Тази част от настоящата глава се състои от четири подраздела. Първият 
се отнася до извършената от ЕСП проверка на тазгодишната извадка от 
212 операции и цели да информира за основните източници на грешки. Вторият 
се отнася до проверката на ЕСП относно извършването на проверки чрез 
мониторинг от страна на държавите членки. Третият се отнася до извършените от 
ЕСП проверки на докладваните от разплащателните агенции данни за контрола 
и за плащанията, а в четвъртия подраздел се представят констатациите от одита 
на ЕСП относно изпълнението на мярка M21 от избраните държави членки. 

Резултати от тестването на операциите 

6.14. ЕСП одитира 212 операции, обхващащи 18 държави членки6. Бяха 
проверени преки плащания в 14 държави членки, а тестването на операциите 
в областта на развитието на селските райони обхвана 20 национални 
и регионални програми в 14 държави членки. От проверените от ЕСП 
212 операции 185 (87 %) не са засегнати от грешки, а в 27 (13 %) бяха открити 
грешки. Въз основа на количествено измерените от ЕСП 23 грешки (вж. 
фигура 6.2) и други доказателства, предоставени от системата за контрол (вж. 
раздел „Годишни отчети за дейността и други управленски документи“), ЕСП 
констатира, че процентът грешки по отношение на функция „Природни ресурси“ е 
близо до прага на същественост. По-голямата част от грешките, които ЕСП 
констатира, засягат операции в областта на развитието на селските райони и на 
пазарните мерки. ЕСП установи няколко незначителни количествено измерими 
грешки при преките плащания. ЕСП установи също така 4 случая на 
несъответствие без финансово отражение. 

                                                      
6 Белгия, България, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, 

Италия, Латвия, Литва, Унгария, Австрия, Полша, Португалия, Румъния и Финландия. 
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Фигура 6.2 — Резултати от тестването на операциите 

 
Източник: ЕСП. 

6.15. В приложение 6.1 е представен преглед на плащанията по функция 3 от 
МФР и на резултатите от извършеното от ЕСП тестване на операциите. 

6.16. На фигура 6.3 е представена разбивка на изчисления от ЕСП процент 
грешки за 2021 г. по видове грешки. 

Фигура 6.3 — Най-често срещаният източник на грешки  
са недопустими за финансиране бенефициенти или разходи 

 
Източник: ЕСП. 
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6.17. При режима на пряко управление органите на държавите членки
и Комисията са приложили корективни мерки, които са засегнали пряко 21 от 
операциите в извадката. Тези мерки са от значение за изчисленията на ЕСП, тъй 
като са намалили изчисления процент грешки за настоящата глава 
с 0,3 процентни пункта. В 15 случая на количествено измерими грешки органите 
на държавите членки и Комисията са разполагали с достатъчно информация, за 
да предотвратят или да открият и коригират грешките преди одобряването на 
разходите. Ако при прякото управление органите на държавите членки 
и Комисията бяха използвали правилно цялата налична информация, размерът на 
изчисления процент грешки за настоящата глава би бил с 1,2 процентни пункта 
по-нисък. В каре 6.1 е даден пример за административна грешка поради 
неизползване на наличната информация.  

Каре 6.1 

Разплащателна агенция не е използвала цялата налична 
информация при проверката на декларираните разходи на 
бенефициента 

Мярка за популяризиране на виното, Испания 

o Съгласно националните правила бенефициентите, които организират
дегустации на вино, могат да искат възстановяване единствено на
разходите за една бутилка от всеки вид вино на всеки шест участници.

o Разплащателната агенция е поискала подробен доклад от
бенефициента, в който се посочват организираните прояви и броят на
участниците и бутилките за всяка проява.

o При извършването на проверките относно допустимостта на
декларираните разходи разплащателната агенция се е съсредоточила
върху други проверки и не е забелязала, че това изискване не е било
спазено, въпреки че бенефициентът е представил съответната
информация на разплащателния орган.

При извършения от ЕСП одит на операцията ни беше предоставен правилният 
преизчислен брой бутилки, който е могъл да бъде заявен. Това доведе до 
намаляване на първоначално заявените бутилки вино с почти 50 %, в резултат 
на което беше изчислен процент на грешките 6,5 % от общите разходи, 
заявени от бенефициента по това действие. 
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По-нисък риск от грешки при преките плащания 

6.18. При тестваните 84 операции във връзка с преки плащания ЕСП установи
едва три несъществени количествено измерими грешки, които са резултат от 
завишаване от земеделските стопани на допустимата площ на земеделската земя. 

6.19. Преките плащания се управляват чрез интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК)7, която включва системата за 
идентификация на земеделските парцели (СИЗП). ИСАК свързва базите данни за 
земеделските стопанства, заявленията за помощи, регистрите на земеделски 
площи и на животни, които се използват от разплащателните агенции за 
извършване на административни кръстосани проверки8 на всички заявления за 
подпомагане. СИЗП е географска информационна система, която съдържа 
пространствени данни от множество източници, които заедно образуват регистър 
на земеделските площи в държавите членки. Използването на предварителни 
проверки от разплащателните агенции от 2015 г. насам и въвеждането на 
„проверки чрез мониторинг“ в някои държави членки през 2018 г. дава 
възможност на бенефициентите да коригират някои грешки в своите заявления за 
помощ, което намалява риска от грешки. 

6.20. Констатациите на ЕСП потвърждават предишните ѝ заключения9, че
ИСАК, и по-специално СИЗП, е представлява ефективна система за управление 
и контрол, с която се следи преките плащания като цяло да не са засегнати от 
съществени грешки. 

7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_bg 

8 Член 11, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията за 

определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за 
администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното 
съответствие, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2333 на Комисията от 14 
декември 2015 година. 

9 ЕСП, Годишен доклад за 2020 г., точка 6.16. 
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По-голям риск от грешки при плащанията за развитие на селските 
райони, за пазарни мерки и други плащания 
Свързани с площ/животни разходи за развитие на селските райони 

6.21. ЕСП провери 42 плащания за развитие на селските райони въз основа на 
площта или на броя на животните, декларирани от земеделските стопани. Те 
включват компенсаторни плащания за биологично земеделие, плащания на 
земеделски стопани в райони с природни ограничения и плащания за изпълнение 
на конкретни ангажименти, свързани с агроекологията и климата. 

6.22. От проверените от ЕСП 42 операции за развитие на селските райони, 
свързани с площ или брой животни, 35 не са засегнати от грешки. ЕСП установи 
шест количествено измерими грешки, три от които с отражение над 20 %, и един 
проблем със съответствието без финансово отражение. 

6.23. Две количествено измерими грешки са възникнали в резултат на това, че 
една разплащателна агенция е извършила плащания въз основа на неточни данни 
за бенефициентите, вписани в нейната база данни за животните. При другите 
четири случая грешките са в резултат на нарушения в хуманното отношение към 
животните и в ангажиментите, свързани с агроекологията и климата (вж. примера 
в каре 6.2), и деклариране на завишена допустима площ.  
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Каре 6.2 

Пример за неспазване на условието за допустимост,  
свързано с областта на агроекологията и климата 

В Полша един земеделски стопанин е получил помощ по мярка за развитие 
на селските райони M10 „Агроекология и климат“. Той е декларирал три 
парцела земя по мярката и е трябвало да спазва няколко ангажимента: 

o да окоси веднъж декларираните площи между 15 юни и 30 септември; 

o на два от парцелите да остави неокосена площ от 15—20 % от парцела; и 

o да събере или балира окосената биомаса до две седмици след косенето. 

Одиторите установиха, че по-голямата част от данните, вписани в регистъра 
на земеделското стопанство на бенефициента, не отразяват действително 
извършената селскостопанска дейност. С помощта на сателитни изображения 
от „Сентинел“ беше установено, че: 

o един парцел изобщо не е бил окосен; 

o един от парцелите, които е трябвало да бъдат частично окосени, е бил 
напълно окосен; и 

o за два парцела датата на косене е различна от регистрираната от 
земеделския стопанин, което води до заключението, че окосената 
биомаса е била събрана или балирана след повече от две седмици от 
косенето. 

Като се вземат предвид санкциите, предвидени в националните правила, 
тези несъответствия са довели до грешка в размер на 57 % при одитираното 
плащане. 

Инвестиционни проекти 

6.24. ЕСП провери 62 плащания за развитие на селските райони към 
инвестиционни проекти, като например модернизация на стопанствата, 
изграждане на селскостопански съоръжения и съоръжения за преработка на 
селскостопански продукти, подпомагане за основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони или стартиране на дейността на млади земеделски 
стопани.  

6.25. ЕСП установи количествено измерими грешки при седем плащания към 
инвестиционни проекти, най-вече в резултат на декларирането от страна на 
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бенефициентите на разходи или дейности, които не отговарят на условията за 
допустимост. В четири случая грешките са незначителни, докато в останалите 
четири случая те надвишават 20 %.  

Пазарни мерки 

6.26. ЕСП провери 14 операции в областта на пазарните мерки и установи
четири случая, при които разплащателните агенции са възстановили недопустими 
разходи. И четирите грешки са с отражение под 20 %.  

Морско дело, рибарство, околна среда и действия в областта на климата 

6.27. По отношение на областите морско дело, рибарство, околна среда
и действия в областта на климата ЕСП провери четири операции под пряко 
управление и не установи грешки. По отношение на останалите шест операции, 
изпълнявани при споделено управление, ЕСП установи три количествено 
измерими грешки, в т.ч. една с отражение над 20 %, получени в резултат на 
неправилно изчисление на допустимите разходи. 

Проверки чрез мониторинг — ефективен инструмент за 
проверки на разплащателните агенции 

6.28. От 2018 г. насам разплащателните агенции на държавите членки могат
да осъществяват проверки чрез мониторинг. Този подход използва 
автоматизирани процеси въз основа на данните от спътниците „Сентинел“ по 
програма „Коперник“ на ЕС за проверка на съответствието с определени правила 
на ОСП. През 2021 г. 10 държави членки са използвали проверки чрез мониторинг 
най-вече за оценка на заявленията за помощи на площ по схемите за преки 
плащания. В случаите, когато всички критерии за допустимост на дадена схема за 
плащане могат да бъдат оценени въз основа на данни, събрани от космоса, 
разплащателните агенции могат да извършват мониторинг от разстояние върху 
цялата популация от получатели на помощ. 

6.29. Проверките чрез мониторинг осигуряват редовни наблюдения на
земеделската дейност и могат да бъдат използвани за отправяне на 
предупреждение към земеделските стопани при потенциално неспазване на 
правилата на схемата за плащане по всяко време през вегетационния период. 
Това дава на земеделските стопани повече възможности да коригират своите 
заявления, преди те да бъдат финализирани. 
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6.30. Картата по-долу показва кои държави членки/региони използват
проверки чрез мониторинг. 

Фигура 6.4 — Държави и региони, използващи проверки чрез 
мониторинг  

Източник: Графики, създадени на платформата Tableau от ЕСП въз основа на информация от 
Комисията, данни на картата от ©Mapbox и ©OpenStreetMap, с лиценз Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA). 

6.31. В своя неотдавнашен специален доклад относно използването на нови
технологии за повърхностни изображения за наблюдение на ОСП ЕСП препоръча 
на Комисията да насърчава проверките чрез мониторинг като ключова система за 
контрол на ОСП за периода след 2020 г. и да помага на държавите членки да 
използват по-добре новите технологии за мониторинг на изискванията в областта 

Държава членки и региони,
които официално прилагат 
„проверки чрез 
мониторинг“ през 2021 г. 

Белгия

Фламандски регион, Валонски регион

Дания – в цялата страна 

Германия

Баден-Вюртемберг, Шлезвиг-
Холщайн, Саксония-Анхалт

Ирландия – в цялата страна

Испания

Андалусия, Арагон, Астурия, 
Балеарски острови, Страната на 
баските, Кантабрия, Кастилия и Леон, 
Кастилия-Ла Манча, Каталония, 
Екстремадура, Галисия, Мадрид, 
Мурсия, Навара, Ла Риоха, Валенсия

Хърватия – в цялата страна 

Италия

Агридженто, Анкона, Бари, Барлета-
Андрия-Трани, Беневенто, Бриндизи, 
Калтанисета, Кампобасо, Казерта, 
Катандзаро, Киети, Козенца, Кротоне, 
Ена, Фоджа, Изерния, Латина, Лече, 
Мачерата, Матера, Перуджа, 
Порденоне, Потенца, Реджо ди 
Калабрия, Рим, Таранто, Удине, Вибо 
Валенция, Витербо

Латвия – в цялата страна 

Малта – в цялата страна 

Португалия – в цялата страна 
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на околната среда и климата10. В специалния си доклад относно измамите в ОСП 
ЕСП препоръча на Комисията да насърчава използването на нови технологии за 
предотвратяване и разкриване на измами в разходите за ОСП11.  

6.32. По време на работата във връзка с Декларацията за достоверност за 
2021 г. ЕСП провери извършването на проверки чрез мониторинг в Испания 
и Италия.  

6.33. Испания извършва проверки чрез мониторинг на преките плащания чрез 
национални и регионални проекти за мониторинг от 2019 г. насам. От общо 17 
региона такива проверки се прилагат в 14 региона през 2020 г. и 15 региона през 
2021 г. Някои региони са разширили този подход и включват все по-голям брой 
мерки за развитие на селските райони, като са обхванали три мерки през 2020 г. 
и 11 през 2021 г. В каре 6.3 е показан пример за прилагането на проверки чрез 
мониторинг при мярка за развитие на селските райони в областта на 
агроекологията. 

Каре 6.3 

Проверки чрез мониторинг, приложени при мярка в областта  
на агроекологията в Испания (Андалусия) през 2021 г. 

ЕСП извърши анализ на прилагането на проверки чрез мониторинг 
в Андалусия. 

Разплащателната агенция е извършила свои комбинирани проверки чрез 
мониторинг на проект за обвързано с производството подпомагане за 
отглеждане на ориз (пряко плащане) и на мярката за развитие на селските 
райони „Селскостопански системи от особен интерес за птиците в оризовите 
полета на Андалусия“. Проверките са включвали мониторинг в продължение 
на осем седмици чрез сателитни изображения, за да се провери дали са 
спазени изискванията за зимно напояване на оризовите полета. След 
приключване на цикъла на производство на културата оризовите полета е 

                                                      
10 Специален доклад 04/2020 „Прилагане на нови технологии за повърхностни 

изображения при мониторинга на Общата селскостопанска политика — цялостният 
напредък е устойчив, но с по-бавно темпо при мониторинга на климатичните 
изменения и околната среда“, точка 82. 

11 ЕСП, Специален доклад 14/2022 „Европейската комисия и борбата с измамите 
в областта на общата селскостопанска политика — необходими са по-задълбочени 
усилия“, точка 112. 
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трябвало да останат напоени до 15 януари следващата година, с цел опазване 
на орнитоложкото биологично разнообразие. 

На изображенията по-долу е показано напояване на оризовите полета след 
прибирането на реколтата, което ЕСП потвърди по време на посещение на 
място през ноември 2021 г. 

Изображения от „Сентинел 2“, взети на  
3 и 28 септември, 

13 октомври 
(преди периода на 

напояване) 

 

 

 

23 октомври, 
7 и 17 ноември (по 
време на периода 

на напояване) 

 

 

 

 
 
 
 

 
Източник: ЕСП. 
 

Източник: По данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ (2021 г.), обработени 
от център за данни, получени от „Сентинел“, и разплащателната агенция на Андалусия. 

6.34. Две от 11-те разплащателни агенции в Италия (AGEA и ARCEA) са 
използвали проверки чрез мониторинг през 2021 г. Обхванати са 29 общини, 
спрямо 17 през предходната година, като са достигнати 2,9 милиона хектара. 
Проверките са обхванали само преки плащания, но Италия възнамерява да ги 
приложи и при някои мерки за развитие на селските райони (напр. поддържане 
на почвена покривка при трайни насаждения, директна сеитба или минимална 
обработка на почвата). Националните органи са посочили като подобрение на 
системата използването на сателитни изображения с по-добра резолюция и по-
подробните и точни данни, предоставени в заявленията на земеделските стопани 
за културите и земеделските практики. 
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6.35. Комисията се е ангажирала да предостави подкрепа на държавите 
членки при разработването на проверки чрез мониторинг12. В края на 2021 г. са 
извършени проверки чрез мониторинг на 13 % от площта по основните схеми за 
преки помощи (основни плащания и единни плащания на площ)13. 

Проверки за съгласуваност между статистическите данни  
за контрола и данните за плащанията на държавите членки 

6.36. Всяка година държавите членки представят на Комисията данни за 
своите проверки на плащанията на помощи („статистически данни за контрола“), 
както и данни за плащанията към бенефициенти. ЕСП провери качеството 
и съгласуваността на тези статистически данни за контрола и данни за плащания 
за финансовата 2021 година, докладвани от 13-те разплащателни агенции 
в извадката за преките плащания. Тези данни представляват основата, въз основа 
на която Комисията изплаща на държавите членки средства от ЕС. 

6.37. ЕСП установи някои несъответствия между данните за контрола 
и плащанията, които в голяма степен се дължат на несъответствието във 
времевия интервал на двата набора от данни. Докато данните за контрола са 
статични — изготвени на 15 юли 2021 г., разплащателните агенции непрекъснато 
актуализират данните за плащанията. Актуализациите се основават на промени 
при бенефициентите (напр. трансфери от земеделските стопанства) или при 
агенцията (в резултат на нейните проверки). Въпреки тази присъща пречка, ЕСП 
постигна голяма точност при преизчислението на данните за плащанията. Като 
цяло ЕСП установи, че избраните системи на разплащателните агенции са 
изчислили надеждно плащанията на помощи, като са отчели правилно 
корекциите в резултат на данните за контрола. 

                                                      
12 Отговори на Комисията относно Специален доклад 04/2020 на ЕСП. 

13 Годишен отчет за дейността за 2021 г., ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, 
приложение 2, стp. 25. 
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Мярка за развитие на селските райони M21 — спешна 
подкрепа е отпусната на нуждаещите се бенефициенти,  
но с някои изключения 

6.38. Основната цел на мярка M21 е да се преодолеят проблеми 
с ликвидността на земеделските стопани и малките и средните предприятия, 
занимаващи се с преработка, пускане на пазара или разработване на 
селскостопански продукти, които са особено засегнати от кризата, предизвикана 
от COVID-19, като целта е да се осигури непрекъснатост на стопанската им 
дейност. ЕСП провери изпълнението на мярката в четири държави членки 
(България, Гърция, Полша и Румъния). ЕСП провери дали са спазени двете 
основни условия за подпомагане, а именно: заявленията за помощи да бъдат 
одобрени от компетентния орган до 31 декември 2020 г. и максималният размер 
на подпомагането да не надвишава 7 000 евро на земеделски стопанин 
и 50 000 евро на МСП14. 

6.39. ЕСП установи, че като цяло условията за подпомагане съгласно 
регламента са били спазени. Одиторите на ЕСП установиха, че условията за 
достъп до тази помощ не са толкова строги, колкото при други видове преки 
помощи. Предвид спешния характер на мярка M21, повечето държави членки са 
управлявали тази мярка извън своята система ИСАК.  

6.40. ЕСП установи ограничен брой случаи, в които бенефициенти, които не са 
отговаряли на критериите за подпомагане, са получили средства. Това е могло да 
бъде предотвратено от разплащателните агенции, ако те са използвали системата 
ИСАК, вместо да управляват тези мерки извън автоматичните проверки, като са 
използвали таблици в Excel. 

                                                      
14 Член 39б, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) 1305/2013. 
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Каре 6.4 

Примери за бенефициенти, които не отговарят на критериите  
на мярка M21 

В Румъния и България са извършвани плащания на субекти, които не разчитат 
на селскостопанска дейност, например манастири, църкви, затвори, 
обществени научноизследователски институти или НПО. Тази категория 
бенефициенти не са изпитвали проблеми с ликвидността и касовите потоци 
до степен, която да обоснове предоставянето на извънредна помощ.  

В Полша ЕСП установи няколко случая с птицевъдни стопанства, които са 
подали повече от едно заявление. В повечето случаи съпрузи са подали 
индивидуални заявления за максималната помощ от 7 000 евро, като са 
заявили, че следва да се третират като отделни земеделски стопани, въпреки 
че животните им обитават едни и същи сгради. Разплащателната агенция е 
одобрила подпомагането въз основа само на документна проверка, без да 
посети стопанствата, за да провери действителното разделяне на 
селскостопанските дейности между членовете на семействата. 
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Годишни отчети за дейността и други 
въпроси, свързани с управлението 

Докладване на ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“ и ГД „Действия по климата“ относно редовността 
на разходите 

6.41. Директорът на всяка от разплащателните агенции предоставя на ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“ годишна декларация за 
управлението относно ефективността на системите на агенцията за управление 
и контрол и законосъобразността и редовността на нейните операции. Освен това 
държавите членки докладват ежегодно за извършените от тях административни 
проверки и проверки на място („статистически данни за контрола“).  

6.42. От 2015 г. насам, за да се осигури допълнителна увереност, от 
сертифициращите органи се изисква да предоставят за всяка разплащателна 
агенция годишно становище относно законосъобразността и редовността на 
разходите, за които държавите членки са поискали възстановяване. 

6.43. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ използва процентите 
грешки, докладвани в статистическите данни за контрола, като прави корекции 
въз основа на резултатите от одитите на сертифициращите органи, както и на 
собствените си одити на системите и разходите на разплащателните агенции, за 
да изчисли стойност за „риска при плащане“ при преките плащания, пазарните 
мерки и мерките за развитие на селските райони. Корекциите, произтичащи от 
анализа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, водят до еднократни 
корекции или до корекции с единна ставка. Прилагането на единни ставки 
улеснява стандартното третиране на проблеми, установени в системите за 
управление и контрол на държавите членки. ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“ приспада своята прогнозна стойност на бъдещите финансови 
корекции и вземания от „риска при плащане“, за да изчисли „окончателната сума, 
изложена на риск“.  

222



 

 

6.44. Статистическите данни за контрола, отчетени от разплащателните 
агенции, показват ниво на грешки, еквивалентно на 0,9 % от разходите за ОСП 
като цяло. Въз основа на работата на сертифициращите органи и своите 
собствени одити ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ е изчислила 
прогнозната стойност на риска при плащане на около 1 020,68 млн. евро, т.е. 
около 1,8 % от разходите по ОСП като цяло през 2021 г. ГД „Земеделие и развитие 
на селските райони“ е оценила риска при плащане (коригиран процент грешки) 
на около 1,4 % за преките плащания, 2,9 % за мерките за развитие на селските 
райони и 2,1 % за пазарните мерки. Оповестената в годишния отчет за дейността 
на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ информация за редовността на 
разходите съвпада с констатациите и заключенията на ЕСП и потвърждава 
данните, установени от ЕСП при проведения одит. 

6.45. ЕСП извърши ограничена проверка на информацията относно 
редовността в годишния отчет за дейността на ГД „Действия по климата“. Въз 
основа на нея ЕСП отбеляза, че методологията за изчисление на окончателния 
риск при плащане (или при приключване) е в съответствие с насоките на 
Комисията. 

Годишен доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ)  
на Комисията 

6.46. Изчисленият от Комисията процент на риска при плащане по отношение 
на глава „Природни ресурси и околна среда“, представен в ГДУИ, е в размер на 
1,8 %. 
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Заключения и препоръки 

Заключение 

6.47. Като цяло одитните доказателства, получени от ЕСП и представени 
в настоящата глава, показват, че процентът грешки при разходите по функция 
„Природни ресурси и околна среда“ е близо до прага на същественост (вж. 
точка 6.14). По отношение на тази функция от МФР извършеното от ЕСП тестване 
на операциите показва, че изчисленият общ процент грешки е в размер на 1,8 %.  

6.48. Резултатите на ЕСП показват, че процентът грешки не е съществен при 
преките плащания, които представляват 67 % от разходите по тази функция на 
МФР, но като цяло все пак е налице съществено ниво на грешки за разходните 
области, определени от ЕСП като високорискови (развитие на селските райони, 
пазарни мерки, морско дело, рибарство, околна среда и действия в областта на 
климата), които представляват 33 % от разходите.  

Препоръки 

6.49. От разплащателните агенции се изисква да използват системи за 
предотвратяване и разкриване на измами, a Комисията трябва да получи 
достатъчна увереност относно функционирането на тези системи. В своя Годишен 
доклад за 2019 г. ЕСП установи някои слабости в политиките и процедурите на 
ОСП за борба с измамите и отправи препоръка за справяне с проблемите15. 
В приложение 6.2 са представени констатациите от последващата проверка на 
ЕСП относно изпълнението на препоръката, отправена в нейния Годишен доклад 
за 2019 г.  

6.50. ЕСП счита препоръката за изпълнена в известно отношение поради 
факта, че Комисията е предприела някои действия за справяне с установените от 
ЕСП проблеми. В неотдавнашния си специален доклад относно измамите 
в областта на ОСП ЕСП повтори тези препоръки. ЕСП определи целеви срок за 
изпълнение — 2023 г. за анализа на рисковете от измами и за мерките на 
държавите членки за предотвратяване на измами, и 2024 г. — за насърчаване на 

                                                      
15 ЕСП, Годишен доклад за 2019 г., точки 6.34—6.41 и 6.44. 
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използването от повече разплащателни агенции на Arachne, инструмента за 
извличане на данни и оценка на риска. 

6.51. Въз основа на този преглед и предвид констатациите и заключенията за 
2021 г. Европейската сметна палата отправя следните препоръки: 

Препоръка 6.1 — Комисията следва да насърчава 
използването на нови технологии с цел предотвратяване на 
грешки при плащанията по ОСП 

Въз основа на опита от използването на проверки чрез мониторинг, Комисията 
следва да създаде повече възможности за обмен на добри практики, свързани 
с използването на нови технологии от държавите членки за извършване на 
техните проверки на плащанията по ОСП, с цел да се подпомогнат държавите 
членки при прилагането на системата за мониторинг на площта от 2023 г. нататък. 

Целеви срок за изпълнение — 2023 г. 

Препоръка 6.2 — Комисията следва да извърши проверки 
на плащанията по мярка M21 

Комисията следва да извърши одити и да следи за наличието на мониторинг 
и оценка с оглед да потвърди че финансирането по мярка M21 е било правилно 
насочено към допустими бенефициенти, които са изпитвали проблеми 
с ликвидността, поради които непрекъснатостта на тяхната стопанска или 
търговска дейност е била изложена на риск. 

Целеви срок за изпълнение — 2023 г. за одитните проверки; 2025 г. за 
извършването на мониторинг и оценка 
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Приложения 

Приложение 6.1 — Информация за действията на ЕС 
в държавите членки и в Обединеното кралство 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията. 

Държави членки 
с одитирани операции

Плащания и резултати от тестването на операции през 2021 г. за всяка държава членка и Обединеното кралство

Одитирани операции

Държави членки 

Общо плащания 
Развитие на селските райони

Пазарни мерки

Други

Количествено измерими грешки

(млн. евро)

Франция 9 339 544 6 808 1 915 73 25 6
Испания 6 905 611 5 057 1 149 88 17 1
Германия 6 114 125 4 615 1 354 20 28 4
Италия 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
Полша 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
Румъния 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
Гърция 2 725 50 1 991 636 48 9 1
Унгария 1 892 34 1 276 577 5 14 —
Ирландия 1 545 9 1 181 345 11 4 1
Португалия 1 320 102 756 401 62 11 —
Австрия 1 290 24 683 581 2 12 3
България 1 233 24 843 355 11 13 —
Чехия 1 231 17 852 357 4 — —
Швеция 1 016 13 673 320 10 —
Финландия 964 9 517 428 10 4 —
Дания 953 10 798 117 28 4 —
Нидерландия 875 52 651 163 9 — —
Хърватия 757 13 348 382 14 4 —
Литва 708 4 510 189 4 4 —
Обединено кралство 706 0 41 634 31 — —
Белгия 645 59 499 83 5 3 —
Словакия 536 12 385 139 0 — —
Латвия 432 2 295 124 11 8 —
Естония 285 2 165 106 12 — —
Словения 261 7 133 119 3 — —
Кипър 77 5 47 22 2 — —
Люксембург 52 1 34 17 0 — —
Малта 22 0 5 15 2 — —

Преки плащания
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Приложение 6.2 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки 

Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2019 

ЕСП препоръчва следното: 

Препоръка 1: 

Комисията следва по-често да актуализира 
своя анализ на рисковете от измами 
в рамките на ОСП, да извършва анализ на 
мерките на държавите членки за 
предотвратяване на измамите и да 
разпространява най-добри практики при 
използването на инструмента Arachne, за да 
продължи да насърчава използването му от 
разплащателните агенции. 

  X    

Източник: ЕСП. 

227



  

 

 

 

 

 

 

Глава 7 

Миграция и управление на границите 
Сигурност и отбрана 
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Въведение 
7.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна 
палата (ЕСП) по отношение на функция 4 от многогодишната финансова рамка 
(МФР) „Миграция и управление на границите“ и функция 5 „Сигурност и отбрана“. 
ЕСП разглежда тези функции в обща глава, тъй като в предходния период на МФР 
предвидените за тях разходи в бюджета бяха вписани заедно под функция 3 
„Сигурност и гражданство“. На фигура 7.1 и фигура 7.2 са представени обобщено 
основните дейности и разходите по тези функции през 2021 г. 
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Фигура 7.1 — Плащания и одитна популация — Миграция 
и управление на границите 

 
(*) Авансовите плащания включват плащанията при споделено управление за програмния 
период 2014—2020 г., които не са включени в отчетите, свързани с пакетите документи за 
предоставяне на увереност, приети от Комисията през 2021 г. 
(**) В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за 
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 12). 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните отчети на ЕС за 2021 г. 

Одитна популация за 2021 г. спрямо плащанията

Плащания за 2021 г. — общо 2,5

Одитна популация за 2021 г. — общо 2,6

Уравняване на авансовите плащания (**): 1,3

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 
(ФУМИ)

1,2 (48,2 %)
Децентрализирани агенции

0,9 (35,6 %)

Фонд „Вътрешна сигурност“ — „Външни граници и визи“ (ФВС —
„Външни граници и визи“)

0,4 (16,2 %)

Разбивка на плащанията за 2021 г. по фондове

Миграция и управление на границите
2,5 млрд. евро (1,4 % от разходите от бюджета на ЕС)

Авансови плащания (*): 2,2

Годишно решение за приемане на 
отчетите: 1,0 

Междинни и окончателни плащания: 0,3

(в млрд. евро)

Междинни и окончателни плащания: 0,3
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Фигура 7.2 — Плащания и одитна популация — Сигурност и отбрана 

 
(*) Авансовите плащания включват плащанията при споделено управление за програмния 
период 2014—2020 г., които не са включени в отчетите, свързани с пакетите документи за 
предоставяне на увереност, приети от Комисията през 2021 г. 
(**) В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за 
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 12). 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните отчети на ЕС за 2021 г. 

Кратко описание 

7.2. Предвид нарастващото значение на миграцията и управлението на 
границите през последните години, Европейският съюз е определил функция 4 от 
МФР за периода 2021—2027 г. специално за тези области на политика. Най-
значимата разходна област през 2021 г. е свързана с приключването на проекти 

Одитна популация за 2021 г. спрямо плащанията

Плащания за 2021 г. — общо 0,7

Одитна популация за 2021 г. — общо 0,6

Уравняване на авансовите плащания (**): 0,4

Европейски фонд за 
отбрана

0,2 (29,2 %)
Децентрализирани агенции

0,2 (28,7 %)

Фонд „Вътрешна сигурност“ — Полиция (ФВС П)
0,2 (24,3 %)

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения

0,1 (17,8 %)

Разбивка на плащанията за 2021 г. по фондове

Авансови плащания (*):  0,6

Годишно решение за приемане на 
отчетите: 0,1 

Междинни и окончателни плащания: 0,1

(в млрд. евро)

Сигурност и отбрана
0,7 млрд. евро (0,4 % от разходите от бюджета на ЕС) 

Междинни и окончателни плащания: 0,1

232



 

и схеми от МФР за периода 2014—2020 г. Както е показано на фигура 7.1, 
повечето разходи са свързани с приключването на дейността на фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“1 (ФУМИ) за периода 2014—2020 г., както 
и с приключване на финансирането по фонд „Вътрешна сигурност“ — Инструмент 
за външните граници и визите2 (ФВС — „Външни граници и визи“). Целта на 
ФУМИ за периода 2014—2020 г. е да допринася за ефективното управление на 
миграционните потоци и да развива общ подход на ЕС в областта на убежището 
и миграцията. Целта на ФВС — „Външни граници и визи“ е да допринесе за 
осигуряването на високо равнище на сигурност в ЕС, като същевременно се 
улеснява законното пътуване чрез еднакво и високо равнище на контрол на 
външните граници и ефективно обработване на шенгенски визи. 

7.3. Тези фондове от периода 2014—2020 г. са заменени през следващия 
период 2021—2027 г. съответно от нов ФУМИ3 и от Инструмента за финансова 
подкрепа за управлението на границите и визовата политика4 (ИУГВ) на Фонда за 
интегрирано управление на границите (ФИУГ). Целта на ФУМИ за периода 2021—
2027 г. е да допринася за ефикасното управление на миграционните потоци и за 
осъществяването, укрепването и развитието на общата политика в областта на 
убежището и имиграцията. Целта на ИУГВ е да подкрепя стабилното и ефективно 
интегрирано управление на външните граници на Съюза, като осигурява високо 
равнище на сигурност и защитава свободното движение на хора на територията 
на ЕС. 

7.4. Друга значима разходна област по функция 4 е финансирането за три 
децентрализирани агенции5 (EUAA, Фронтекс, eu-LISA), чиято дейност е насочена 
към изпълнението на основните приоритети на ЕС в областта на миграцията 
и управлението на границите. 

                                                      
1 Регламент (ЕС) № 516/2014 за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“. 

2 Регламент (ЕС) № 515/2014 за създаване на инструмента за финансово подпомагане 
за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“. 

3 Регламент (ЕС) 2021/1147 за създаване на фонд Убежище, миграция и интеграция. 

4 Регламент (ЕС) 2021/1148 за създаване на Инструмент за финансова подкрепа за 
управлението на границите и визовата политика като част от Фонда за интегрирано 
управление на границите. 

5 ЕСП разглежда отделно тези агенции в своите специфични годишни доклади. 
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7.5. Функция 5 от МФР за периода 2021—2027 г. е предназначена за 
сигурността и отбраната. Както е показано на фигура 7.2, компонентът 
„сигурност“ обхваща приключване на финансирането по Инструмент „Полиция“ 
на Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г., финансиране за 
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (финансова подкрепа от ЕС за 
извеждане от експлоатация на ядрени инсталации в България, Литва и Словакия), 
както и финансиране за три децентрализирани агенции на ЕС в областта на 
сигурността (EMCDDA, Европол, CEPOL)6. Компонентът „отбрана“ включва 
Европейския фонд за отбрана, който подкрепя съвместни проекти в областта на 
отбраната на всички етапи от научноизследователската и развойната дейност. 

7.6. Фонд „Вътрешна сигурност“7 (ФВС) за периода 2021—2027 г. е с по-тесен 
обхват от преди (тъй като целите на ФВС — „Външни граници и визи“ за периода 
2014—2020 г. са прехвърлени в друг инструмент), като е ограничен до целите на 
финансирането на Инструмента ФВС — „Полиция“ за периода 2014—2020 г.8 Тези 
цели предвиждат Фондът да допринася за осигуряването на високо равнище на 
сигурност в ЕС, по-специално чрез предотвратяване и борба с тероризма 
и радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, 
чрез подпомагане и защита на жертвите на престъпления, както и чрез 
подготовка за, защита от и ефективно управление на инциденти, рискове и кризи, 
свързани със сигурността. Най-значимата разходна област през 2021 г. обаче е 
свързана с приключването на оставащите проекти от МФР за периода 
2014—2020 г. 

7.7. Управлението на по-голямата част от средствата по ФУМИ и ФВС за 
периода 2014—2020 г. е споделено между държавите членки (или асоциираните 
към Шенген държави) и ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията. При 
този начин на управление държавите членки изпълняват многогодишни 
национални програми по ФУМИ и ФВС, които са одобрени от Комисията. 

                                                      
6 ЕСП разглежда отделно тези агенции в своите специфични годишни доклади. 

7 Регламент (ЕС) 2021/1149 за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“. 

8 Регламент (ЕС) № 513/2014 за създаване на инструмента за финансово подпомагане 
на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността 
и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“. 
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7.8. През 2021 г. държавите членки отново са ускорили изпълнението на 
националните си програми. Въпреки това значителна част от средствата все още 
не са изплатени, а фактът, че финансирането за периода 2014—2020 г. следва да 
бъде усвоено до юни 2024 г.9, може да увеличи натиска върху националните 
органи. На фигура 7.3 са обобщени разходите, които държавите членки са 
представили на Комисията за възстановяване от началото на програмния период 
2014—2020 г. 

Фигура 7.3 — Темповете на разходване на средствата от 
националните програми по ФУМИ и ФВС продължават да растат,  
но голяма част от бюджета все още не е усвоена 

 
(*) Разходите по ФУМИ/ФВС на ниво държава членка се декларират пред Комисията и се 
одобряват от нея през годината след извършването им. Това означава, че в отчетите на Комисията 
за 2021 г. са отразени разходите на държавите членки от 2020 г. 

Източник: ЕСП, въз основа на данни на Комисията (национални програми и решения за 
уравняване до края на 2021 г.). 

                                                      
9 Регламент (ЕС) 2022/585 за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското 
сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на 
кризи. 
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Обхват и подход на одита 

7.9. Прилагайки описаните в приложение 1.1 одитен подход и методи, ЕСП 
провери следните елементи от тези функции на МФР за 2021 г.: 

а) извадка от 28 операции, която допринася за изготвянето на цялостната 
Декларация за достоверност на ЕСП, но не е представителна за разходите 
по тези функции от МФР. Поради това ЕСП не може да изчисли процента 
грешки за тези функции от МФР. Извадката се състои от 14 операции при 
споделено управление с държавите членки10 (по две операции за всяка 
държава членка), шест операции при пряко управление (по функция 4) и пет 
операции при непряко управление от Комисията (две по функция 4 и три по 
функция 5), както и три операции, свързани с уравняването на авансови 
плащания към агенции (две по функция 4 и една по функция 5). 

б) информацията относно редовността, която е част от годишния отчет за 
дейността (ГОД) на ГД „Миграция и вътрешни работи“ и впоследствие се 
включва в Годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ), 
изготвен от Комисията. 

в) избрани системи във връзка с: 

i) годишните доклади за контрола, изготвени от три одитни органа11 
и представени заедно с годишните отчети за 2020 г. за ФУМИ и ФВС. ЕСП 
направи проверка на съответствието на тези доклади с приложимия 
Регламент12; 

ii) работата на същите одитни органи. ЕСП провери уместността на техните 
одити на разходите, както и на процедурите им за изготвяне на 
надеждни одитни становища. 

  

                                                      
10 Испания, Франция, Италия, Полша и Швеция по функция 4; България и Литва по 

функция 5. 

11 България, Малта и Швеция. 

12 Делегиран регламент (ЕС) 2018/1291 на Комисията относно определянето 
и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи 
и относно статута и задълженията на одитните органи. 
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Редовност на операциите 
7.10. От проверените 28 операции девет (32 %) са засегнати от грешки. ЕСП 
откри шест количествено измерими грешки, които имат отражение върху 
разходите, отнесени към бюджета на ЕС. Тези грешки са свързани с липса на 
оправдателни документи, с недопустими разходи, както и с обществени поръчки. 
В каре 7.1 са представени примери за остойностени от ЕСП грешки. 

Каре 7.1 

Придобиване на недопустими видове превозни средства 

ЕСП одитира един проект при споделено управление по Инструмента ФВС — 
„Полиция“ в България. Проектът е изпълнен от министерска структура и се 
състои в закупуването на 18 нови превозни средства с повишена 
проходимост. 

ЕСП подбра на случаен принцип извадка от 10 закупени превозни средства по 
проекта за подробни проверки. Беше установено, че само пет от тях отговарят 
на определението за превозни средства с повишена проходимост съгласно 
Директива 2007/46/ЕО. Поради това ЕСП заключи, че 50 % от разходите по 
проекта са недопустими. Също така регистърът на използването на 
превозните средства не е достатъчно подробен, за да се докаже, че те се 
използват единствено във връзка с проекта. 

Недопустимост на декларираните разходи за настаняване 

Един проект за предоставяне на спешна помощ по ФУМИ, който одиторите 
провериха, е изпълнен от министерска структура в Ирландия. Той се състои 
в предоставяне на спешно настаняване (в т.ч. храна) на лица, търсещи 
убежище. Тъй като ирландските органи не са разполагали със сграден фонд 
с достатъчен капацитет, за да отговорят на търсенето, те са използвали 
покана за изразяване на интерес за наемане на стаи в хотели и къщи за гости. 
ЕСП провери извадка от десет фактури, включени в заявката за 
възстановяване на разходи. 

Беше извършен одит на процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
в резултат на която са сключени договорите с хотели и къщи за гости. Тъй като 
ирландските органи не успяха да предоставят някои ключови документи 
и информация, свързани с обществената поръчка, ЕСП не беше в състояние 
да провери дали процедурата за възлагането ѝ е била надлежно 
организирана. Беше установено също така, че оферентите не са били 
третирани еднакво (например една оферта е била отхвърлена, тъй като 
въпросният хотел е разполагал с твърде малко стаи, докато оферти от други 
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хотели със същия или дори с по-малък капацитет са били приети). Вследствие 
на това ЕСП не разполага с доказателства, че тези поръчки са възложени 
в съответствие с приложимото законодателство в областта на обществените 
поръчки. Ето защо ЕСП счита, че 100 % от декларираните разходи са 
недопустими за финансиране от ЕС. 

Също така някои от договорите, сключени с хотели, не са валидни, тъй като не 
са подписани и от двете страни или не обхващат периода на фактурите, 
проверени от ЕСП. Освен това фактурираните суми невинаги са били 
основани на договор. Това се отразява и на допустимостта на разходите. 

Ирландските органи не са осъществили подходящ мониторинг и не са 
документирали действителното използване на жилищата за спешно 
настаняване. Освен това те не представиха задоволителни доказателства, че 
настанените в хотели лица действително са били лица, търсещи убежище. 

Ирландските органи са представили и удостоверение за одита, наред със 
заявката за възстановяване на разходи, но посочените по-горе грешки не са 
били докладвани от независимия външен одитор. Тези грешки също така не 
са били открити от ГД „Миграция и вътрешни работи“ по време на 
проверките, предхождащи извършването на плащанията. 

7.11. ЕСП установи също така шест случая на неспазване на правните 
и финансовите изисквания (които обаче нямат отражение за бюджета на ЕС). Те 
са свързани например с подаването на непълна документация към заявките за 
възстановяване на разходи, както и с прилагането на ненапълно прозрачна 
методология за изчисляване на стандартни единични разходи при използването 
на опростени варианти за разходите. 
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Проверка на елементи на системите 
за вътрешен контрол 

Преглед на дейността на одитните органи във връзка 
с техните годишни доклади за контрола и одити на 
разходите 

7.12. ЕСП провери дейността на три одитни органа, които отговарят за одита 
на годишните отчети на ФУМИ/ФВС в съответните им държави членки (Малта 
и Швеция — за ФУМИ и България — за ФВС) и представят на Комисията Годишен 
доклад за контрола (ГДК). Целта беше да се оцени дали тези органи: 

а) са обхванали всички видове плащания, извършени от органите, които 
отговарят за изпълнението на фондовете; 

б) са използвали подходяща методология за формиране на извадки; 

в) са включили в извадката достатъчно на брой операции, за да могат да 
направят заключения относно цялата популация; 

г) са изчислили точно процента грешки13; 

д) са въвели подходящи процедури за изготвяне на надеждни одитни 
становища и одитни доклади14. 

7.13. Всички одитни органи са разработили и въвели подробни процедури 
с достатъчно добро качество, за да могат да докладват резултатите от дейността 
си в ГДК. ЕСП обаче констатира недостатъци по отношение на техните доклади, 
всички от които вече са установени от Комисията в нейната оценка на годишните 
доклади за контрола за финансовата 2020 година. Констатациите на ЕСП са 
представени в каре 7.2. 

                                                      
13 Както се изисква от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1291 на Комисията. 

14 В съответствие с основно изискване 14 на системите за управление и контрол — вж. 
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/646 на Комисията относно 
извършването на годишната процедура по уравняване на сметките и на 
уравняването с оглед на съответствието. 
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Каре 7.2 

Недостатъци в годишните доклади за контрола 

Недостатъци Държава 
членка 

Потенциално 
въздействие 

Не са използвани извадки, 
формирани на случаен принцип, за 
одита на разходите, което не е 
в съответствие с Делегиран 
регламент (ЕС) 2018/1291 на 
Комисията 

Малта 

Ограничена 
увереност от 
работата на 
одитния орган 

Докладваните 
данни не са 
надеждни 

Органът, отговарящ за разходването 
на средствата, е предал 
предварителните отчети на одитния 
орган, преди да завърши 
собствените си проверки. Поради 
това одитната популация, от която 
одитният орган е формирал 
извадката си, не е точна 

Малта 

Разликите между проектите на 
отчети и окончателните отчети не са 
обяснени 

Швеция 

Процентът остатъчни грешки не е 
представен точно и одитното 
становище относно отчетите е 
некоректно 

Малта 

Непълно докладване относно 
одитите на разходите, свързани 
с отрицателни плащания или 
уравняване на авансови плащания, 
декларирани в отчетите за 
предходната година 

България 
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7.14. ЕСП подбра за проверка 15 одитни досиета от същите три одитни органа. 
Тези досиета бяха използвани, за да се провери дали одитните процедури, 
прилагани от одитните органи, са подходящи и дали обхващат всички критерии за 
допустимост, определени в регламентите за ФУМИ/ФВС15. Като цяло беше 
установено, че одитните органи са разполагали с подробни одитни програми и са 
използвали контролни листове, за да обосноват своите заключения. Одиторите на 
ЕСП откриха обаче също така и недостатъците, описани в каре 7.3. 

Каре 7.3 

Недостатъци в работата на одитните органи 

Недостатъци Държава 
членка 

Потенциално 
въздействие 

Процедурата за подбор на 
проекти не е проверена 
задълбочено 

Швеция 

Неразкриване на 
недопустими разходи 

Ненадеждни одитни 
заключения 

Ограничена 
увереност от работата 
на одитния орган 

Процедурите за възлагане на 
обществени поръчки не са 
проверени надлежно 

България 

Неподходящо тестване на 
допустимостта на разходите 

България 

Швеция 

Недостатъчна одитна следа или 
недобре документирана одитна 
дейност 

България 

Швеция 
 

  

                                                      
15 Вж. основно изискване 12 в приложението към Регламент за изпълнение 

(ЕС) 2017/646 на Комисията. 
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Годишни отчети за дейността и други 
въпроси, свързани с управлението 
7.15. За финансовата 2021 година ЕСП разгледа годишния отчет за дейността 
(ГОД) на ГД „Миграция и вътрешни работи“. В анализа си ЕСП акцентира върху 
това дали в своя ГОД тази генерална дирекция е представила информацията 
относно редовността в съответствие с указанията на Комисията и дали тази 
информация е в съответствие с данните, които ЕСП получи по време на своите 
одити. Не бяха открити факти, които да противоречат на констатациите на ЕСП. 

7.16. ЕСП провери изчисленията на ГД „Миграция и вътрешни работи“ за 
риска при плащане и при приключване. Беше установено, че стойностите са 
изчислени в съответствие с вътрешната методология и са правилно отчетени 
в ГДУИ. От разходите за 2021 г. (2,511 млрд. евро) ГД „Миграция и вътрешни 
работи“ оценява общата сума, изложена на риск при плащане, на 48 млн. евро 
(1,91 %), а стойността на корекциите, които ще бъдат извършени в резултат от 
нейните проверки през следващите години — на 16 млн. евро. 

Генералният директор на ГД „Миграция и вътрешни работи“ е заявила, че 
разполага с достатъчна увереност, че ресурсите, предвидени за описаните в ГОД 
дейности, са използвани по предназначение и в съответствие с принципите на 
добро управление, но е изразила и някои резерви. Тъй като проверените от ЕСП 
25 операции представляват само малка част от операциите под отговорността на 
тази генерална дирекция, не беше възможно да се провери това изявление въз 
основа на резултатите от одитната дейност на ЕСП. 
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Заключение и препоръки 

Заключение 

7.17. Проверката на операциите и системите, извършена от ЕСП, позволява да 
се откроят две области, в които може да се постигне подобрение (вж. точки 7.10 и 
7.11). ЕСП не одитира достатъчно операции, за да изчисли процента грешки за 
тези функции от МФР (вж. точка 7.9). Резултатите от тестовете на операциите 
допринасят за изготвянето на Декларацията за достоверност на ЕСП. 

Препоръки 

7.18. В приложение 7.1 са представени констатациите от последващия 
преглед на ЕСП на изпълнението на трите препоръки, отправени в нейния 
Годишен доклад за 2019 г., които трябваше да бъдат изпълнени през 2021 г. Беше 
установено, че Комисията е изпълнила тези три препоръки изцяло. 

а) ЕСП счита, че е изпълнена препоръка 1, съгласно която Комисията следва да 
изготви насоки за одитните органи, отговорни за ФУМИ и ФВС, относно 
изчисляването на обхвата на одитите, при които се използват подизвадки. 
Това заключение се основава на факта, че през юли 2021 г. ГД „Миграция 
и вътрешни работи“ е предоставила насоки относно формирането на 
подизвадки. 

б) ЕСП счита, че е изпълнена препоръка 2, съгласно която Комисията следва 
отново да обърне внимание на одитните органи за ФУМИ и ФВС, че трябва да 
следват нейните инструкции за съставяне на извадки и изчисляване на 
процент грешки. Това заключение се основава на факта, че Комисията е 
предоставила подходящи и индивидуализирани насоки за формиране на 
извадки, както и обратна информация, чрез писмата, които е изпратила до 
одитните органи в контекста на годишната процедура по уравняване на 
сметките. 

в) ЕСП счита, че е изпълнена препоръка 3, според която Комисията следва да 
предостави насоки на одитните органи за ФУМИ и ФВС относно 
документирането на техните одитни процедури, резултатите от тях 
и събраните одитни доказателства. Това заключение се основава на факта, че 
през март 2021 г. Комисията е изпратила на одитните органи брошура, 
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озаглавена „Документ за размисъл относно одитната документация — добри 
практики от и за одитори“. 

7.19. Въз основа на този преглед и предвид констатациите и заключенията за 
2021 г. ЕСП отправя следните препоръки: 

Препоръка 7.1 — Одитна следа и обществени поръчки 

Комисията следва да предостави допълнителни насоки на бенефициентите на 
действия на Европейския съюз и на спешна помощ, както и на органите на 
държавите членки, отговарящи за разходването на средствата на ГД „Миграция 
и вътрешни работи“, относно: 

а) спазването на правилата за събиране на подходящи оправдателни 
документи, които могат да бъдат представени при евентуални проверки или 
одити; 

б) задължението за спазване на националните правила за възлагане на 
обществени поръчки при закупуването на стоки или услуги. 

Целеви срок на изпълнение — до края на 2023 г. 

Препоръка 7.2 — Допустимост на разходите по проекти 
в рамките на действия, които са под прякото управление на 
ГД „Миграция и вътрешни работи“ 

Комисията следва да извършва по-целенасочени предварителни проверки на 
допустимостта на разходите, особено по отношение на спешната помощ, като се 
съсредоточи специално върху потенциалните рискове, свързани с: 

а) вида разходи (например обществени поръчки); 

б) типа бенефициенти (например бенефициенти с ограничен или никакъв опит 
с финансиране от ЕС). 

При това Комисията следва да вземе предвид факта, че одитните заверки като 
оправдателен документ на заявките за плащане на бенефициентите имат своите 
ограничения. 

Целеви срок на изпълнение — до края на 2023 г. 
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Приложения 

Приложение 7.1 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки 

Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2019 г. 

ЕСП препоръчва на Комисията: 

Препоръка 1: Да изготви насоки за одитните 
органи на държавите членки, отговорни за 
ФУМИ и ФВС, относно изчисляването на 
обхвата на одити, при които се използват 
подизвадки. Насоките следва да предписват 
съставянето на достатъчни и подходящи 
извадки, които да могат да предоставят 
разумна основа за формиране на одитни 
заключения относно цялата одитна 
популация. 

Срок за изпълнение — през 2021 г. 

X      
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложимо 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

Препоръка 2: Да обърне внимание отново на 
одитните органи за ФУМИ и ФВС в държавите 
членки, че трябва да следват инструкциите на 
Комисията за съставяне на извадки 
и изчисляване на процент грешки. По-
специално, извадките следва да се формират 
на случаен принцип, като всяка извадкова 
единица от популацията следва да има шанс 
да бъде избрана, и, когато е приложимо, 
всички грешки следва да се екстраполират за 
съответната популация. 

Срок за изпълнение — през 2021 г. 

X      

Препоръка 3: Да предостави насоки на 
одитните органи за ФУМИ и ФВС в държавите 
членки относно документирането, по 
достатъчно качествен и адекватен начин, на 
естеството, графика и обхвата на техните 
одитни процедури, резултатите от тях 
и събраните одитни доказателства. 

Срок за изпълнение — през 2021 г. 

X      

Източник: ЕСП. 
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Глава 8 

Съседните региони и светът 
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Съдържание 
Точки 

Въведение 8.1.—8.7. 
Кратко описание 8.2.—8.6. 

Обхват и подход на одита 8.7. 

Редовност на операциите 8.8.—8.14. 

Годишни отчети за дейността и други въпроси, 
свързани с управлението 8.15.—8.26. 
Годишен отчет за дейността на ГД „Европейска гражданска защита 
и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) 8.15.—8.19. 

Проучване на ГД „Политика за съседство и преговори за 
разширяване“ относно процента остатъчни грешки за 2021 г. 8.20.—8.25. 

Годишен отчет за дейността на ГД „Международни партньорства“ 
(INTPA) 8.26. 

Заключение и препоръки 8.27.—8.33. 
Заключение 8.27. 

Препоръки 8.28.—8.33. 

Приложения 
Приложение 8.1 — Плащания на ГД „Политика за 
съседство и преговори за разширяване“ и ГД 
„Международни партньорства“ по делегации 

Приложение 8.2 — Проследяване на изпълнението на 
предишни препоръки, свързани с функция „Съседните 
региони и светът“ 
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Въведение 
8.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна 
палата по отношение на функция 6 от многогодишната финансова рамка (МФР) 
„Съседните региони и светът“. На фигура 8.1 са представени обобщено 
основните дейности и разходите по тази функция през 2021 г. 

Фигура 8.1 — Плащания и одитна популация 

 
(*) В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за 
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 12). 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните отчети на ЕС за 2021 г. 

Одитирана популация за 2021 г. спрямо плащанията

Авансови плащания (*): 8,1

Плащания за 2021 г. — общо 10,9 млрд. евро

Одитирана популация за 2021 г. — общо 10,0 млрд. евро

Междинни / окончателни плащания: 2,8

Междинни / окончателни плащания:  2,8

Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество –
Глобална Европа:

5,8 (53,0 %) 

Разбивка на плащанията за 2021 г. по фондове

Съседните региони и светът
10,9 млрд. евро (6,0 % от разходите от бюджета на ЕС)

Хуманитарна помощ: 2,4 (22,4 %)

Инструмент за предприсъединителна помощ:  2,2 (20,0 %)

Други дейности и програми: 0,5 (4,6 %)

(в млрд. евро)

Уравняване на авансово финансиране 
(вкл. плащания от доверителния фонд) (*): 7,2
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Кратко описание 

8.2. Тази разходна област включва няколко инструмента за финансиране, по-
големите от които са новият Инструмент за съседство, сътрудничество за 
развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа („ИССРМС — 
Глобална Европа“)1 и Инструментът за предприсъединителна помощ. В нея се 
включва и бюджетът за хуманитарна помощ. 

8.3. Общата цел на „ИССРМС — Глобална Европа“ е утвърждаването 
и насърчаването на ценностите, принципите и основните интереси на ЕС 
в световен мащаб, както и подпомагането на многостранното сътрудничество 
и засиленото партньорство с държавите извън ЕС. Инструментът отразява двете 
основни промени в начина, по който ЕС финансира външните дейности (външната 
политика) в сравнение с МФР за периода 2014—2020 г.: 

а) сътрудничеството с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския 
басейн, финансирано преди това от Европейските фондове за развитие, вече 
се финансира от общия бюджет на ЕС; 

б) това сътрудничество вече се финансира от същия инструмент, както 
и политиката за съседство на ЕС, като се запазват специфичните 
характеристики на двата вида подкрепа. 

8.4. Основната цел на Инструмента за предприсъединителна помощ е да 
подпомага държавите бенефициенти в приемането и осъществяването на 
необходимите реформи за постигане на съответствие с ценностите на ЕС с оглед 
на бъдещото им членство, като по този начин допринася за тяхната стабилност, 
сигурност и просперитет. 

8.5. Основните генерални дирекции и служби, натоварени с изпълнението на 
външните дейности на ЕС, са Генерална дирекция „Политика за съседство 
и преговори за разширяване“ (NEAR), Генерална дирекция „Международни 
партньорства“ (INTPA), Генерална дирекция „Европейска гражданска защита 
и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) и Службата за 
инструментите в областта на външната политика (FPI). 

                                                      
1 Регламент (ЕС) 2021/947 за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за 

развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа. 
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8.6. През 2021 г. плащанията по функция „Съседните региони и светът“ 
възлизат на 10,9 млрд. евро (окончателни плащания, в т.ч. целеви приходи) и са 
направени чрез няколко инструмента (вж. фигура 8.1) и различни методи на 
изпълнение, например договори за строителство / доставки / услуги, 
безвъзмездна финансова помощ, специални заеми, гаранции по заеми 
и финансово подпомагане, бюджетна подкрепа и други целеви форми на 
бюджетна помощ в над 150 държави (вж. приложение 8.1). 

Обхват и подход на одита 

8.7. Прилагайки описаните в приложение 1.1 одитен подход и методи, ЕСП 
провери следните елементи от тази функция на МФР за 2021 г.: 

а) извадка от 67 операции, която допринася за изготвянето на цялостната 
Декларация за достоверност на ЕСП, но не е представителна за разходите по 
тази функция от МФР. Поради това ЕСП не може да изчисли процента грешки 
за тази функция от МФР. ЕСП състави извадка от 37 операции на ГД 
„Политика за съседство и преговори за разширяване“, 14 операции на ГД 
„Международни партньорства“, 12 операции на ГД „Европейска гражданска 
защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ и 4 операции на 
Службата за инструментите в областта на външната политика. 

б) информацията относно редовността, която е част от годишния отчет за 
дейността (ГОД) на ГД „Европейска гражданска защита и европейски 
операции за хуманитарна помощ“ и впоследствие се включва в Годишния 
доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ), изготвен от Комисията.  

251



 

Редовност на операциите 
8.8. От проверените 67 операции 32 (48 %) са засегнати от грешки. Въпреки 
ограничения размер на извадката, одитните резултати потвърждават, че рискът от 
грешки за тази функция от МФР е висок. ЕСП откри 24 количествено измерими 
грешки, които имат финансово отражение върху разходите, отнесени към 
бюджета на ЕС. Най-често срещаните категории грешки за функция „Съседните 
региони и светът“ са неизвършени разходи, недопустими разходи, липса на 
оправдателни документи и грешки в областта на обществените поръчки. 
В каре 8.1 са представени примери за грешки, остойностени от ЕСП. 

Каре 8.1 

Част от разходите не са извършени 

ГД „Политика на съседство и преговори за разширяване“ 

ЕСП одитира разходите, заявени по споразумение за финансиране от една 
международна организация, работеща в областта на равенството на половете 
и овластяването на жените. Декларираните разходи се отнасят за действие, 
насочено към борба със свързаните с пола стереотипи в държавите от 
Източното партньорство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова 
и Украйна). Съгласно споразумението за финансиране прогнозните разходи 
за това действие са 7,9 млн. евро, като приносът от ЕС е в размер на 7 млн. 
евро. 

За първите 12 месеца от тригодишния период на изпълнение бенефициентът 
е докладвал извършени разходи в размер на 2,2 млн. евро, които Комисията 
е приела. ЕСП разгледа оправдателните документи и установи, че 
допустимите разходи възлизат само на 1,2 млн. евро. Международната 
организация е декларирала неправилно 977 434 евро като извършени 
разходи. Тези средства са били заделени, но все още не са били разходвани. 
Следователно Комисията е уравнила неправилно 44 % от одитираната сума. 

Сериозно нарушение на правилата за обществени поръчки 

ГД „Международни партньорства“ 

ЕСП одитира фактура за 823 066 евро, издадена от изпълнителя по договор за 
услуги на стойност 3,8 млн. евро, който е бил сключен през 2017 г. за 
помощен механизъм за възстановяване и реконструкция. Целта на договора 
е да предостави на правителството, в зависимост от нуждите, технически 
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експертни познания за възстановяване след природно бедствие в засегнатата 
държава. 

Комисията е възложила договора чрез състезателна процедура с договаряне, 
след като е поканила осем дружества да представят оферти. Седем от тези 
дружества са посочени като потенциални доставчици на услуги по предишен 
рамков договор. Осмото дружество (успешният кандидат) е било поканено да 
представи оферта, след като е изразило своя интерес към проекта пред 
делегацията на ЕС в тази държава малко преди започването на процедурата 
за възлагане на обществената поръчка. Капацитетът на дружествата, 
поканени да представят оферти, не е бил оценен предварително. 

Комисията за оценка е поканила на събеседване три дружества, отговарящи 
на техническите изисквания, въпреки че тръжните спецификации ясно 
посочват, че не се планират такива събеседвания. След събеседванията 
техническата оценка на успешния кандидат е била увеличена от 82 на 
86 точки, докато оценката на конкурентните дружества е останала 
непроменена. Без това увеличение едно от конкурентните дружества е щяло 
да постигне по-висока обща оценка и да спечели възлагането на договора. 

Така договорът е бил възложен на дружество, чийто капацитет не е бил 
оценен предварително и чиято техническа оценка е била променена след 
провеждането на събеседване, каквото процедурата не е следвало да 
включва. Поради това ЕСП счита, че резултатът от процедурата за възлагане 
на обществената поръчка е некоректен. 

8.9. Бяха установени също така 12 случая на неспазване на правните 
и финансовите разпоредби. Те нямат отражение върху бюджета на ЕС, но 
неспазването на правилата може да подкопае доброто финансово управление 
и потенциално да направи разходите недопустими. Разкритите случаи се отнасят 
до подбора на проекти и прилагането на правилата за възлагане на обществени 
поръчки, подаването на документация към заявките за възстановяване на 
разходи, както и до отнасянето на извършените разходи към съответните 
бюджетни редове. 

8.10. ЕСП установи, че в две разходни области операциите са по-малко 
податливи на грешки поради конкретните условия на плащане. Това са i) 
бюджетна подкрепа (вж. точка 8.11) и ii) проекти, изпълнявани от международни 
организации и подчинени на „условния подход“ (вж. точка 8.12). През 2021 г. ЕСП 
извърши одит на три операции за бюджетна подкрепа и 22 проекта, управлявани 
от международни организации, включително пет операции с „условен подход“. 
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8.11. Бюджетната подкрепа подпомага общия бюджет на дадена държава или 
бюджета ѝ за изпълнение на конкретна политика или цел. Плащанията за 
бюджетна подкрепа, извършени през 2021 г. от общия бюджет на ЕС, са в размер 
на 0,8 млрд. евро. Одиторите провериха дали Комисията е спазила условията за 
извършване на плащания за бюджетна подкрепа за държавите партньори и дали 
е проверила, че тези държави са спазили условията за допустимост (като 
например задоволително подобрение във финансовото управление на публичния 
сектор). Одитът на ЕСП относно редовността не може да обхване случващото се 
след етапа, на който Комисията изплаща помощта на държавата получател, тъй 
като след това тези средства се обединяват със средствата от националния 
бюджет на държавата2. В каре 8.2 е посочен пример на констатация, свързана 
с операция за бюджетна подкрепа, при която не беше възможно да се изчисли 
точният размер на недопустимите средства. 

                                                      
2 Редица специални доклади на ЕСП разглеждат ефикасността и ефективността на 

бюджетната подкрепа, като най-актуалните са Специален доклад 09/2019 
„Подкрепата от ЕС за Мароко — незадоволителни резултати до момента“ и Специален 
доклад 25/2019 „Качество на данните в областта на бюджетната подкрепа — слабости 
в някои показатели и при проверката на плащанията на променливи траншове“ 
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Каре 8.2 

Неясни условия за банковите преводи на вноските на бюджетна 
подкрепа 

ГД „Международни партньорства“ 

ЕСП одитира плащане за бюджетна подкрепа в размер на 2,9 млн. евро, 
свързано с реформата на полицейските сили в държавата бенефициент, чиято 
цел е да подпомогне определени групи хора да се реинтегрират в обществото 
и да намерят заетост. 

Споразумението за финансиране на ЕС с държавата бенефициент предвижда, 
че превалутирането на средствата от евро в местната валута трябва да се 
извърши в деня на изпращането им в съответната сметка в централната 
банка, без да конкретизира коя е „съответната сметка“. 

По искане на правителството на тази държава, Комисията е прехвърлила 
средствата в евро по сметка в търговска банка в Европа. Банковото 
извлечение показва само вътрешен трансфер в местната валута от една 
сметка в централната банка към друга над десет дни по-късно. Обменният 
курс, използван за прехвърлянето на средствата в евро към местната валута е 
курсът, приложим към датата, на която сумата е била преведена по сметката 
в Европа. През тези десет дни местната валута е загубила от стойността си. 

Комисията е приела операцията въпреки закъснението на трансфера на 
средствата към централната банка на държавата бенефициент. 

Поради липсата на яснота коя е точната сметка и липсата на данни кога 
средствата са преведени по нея в действителност, ЕСП не можа да определи 
точното финансово отражение на грешката. 

8.12. При „условния подход“, когато финансовото участие на Комисията 
в проекти с множество донори се обединява със средствата от другите донори 
и не се заделя целево за конкретни и определими разходи, Комисията приема, че 
разходите са в съответствие с правилата за допустимост на ЕС, ако в общия 
размер на финансирането се включват достатъчно допустими за подпомагане 
разходи, които да покрият частта на ЕС. ЕСП взе предвид този подход при 
извършването на проверките по същество. През 2021 г. плащанията към 
международни организации от общия бюджет на ЕС са в размер на 3,6 млрд. 
евро. ЕСП не може да определи за какъв дял от тази сума се прилага условният 
подход, тъй като Комисията не наблюдава този аспект отделно. ЕСП разкри една 
количествено неизмерима грешка в тази област. 
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8.13. При проверката на редовността на операциите бяха открити и примери 
за ефективен контрол. Пример за това е представен в каре 8.3. 

Каре 8.3 

Недопустими разходи, установени в доклад за проверка 

ГД „Политика на съседство и преговори за разширяване“ 

Чрез договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ Комисията е 
финансирала мярка с бюджет от 400 млн. евро, насочена към предоставяне 
на достъп на деца мигранти до националната образователна система 
в държавата домакин. 

Извършеният от ЕСП одит на разходите, заявени по този договор за 
безвъзмездна финансова помощ, установи, че Комисията основателно е 
отхвърлила сума в размер на 306 873 евро след своята проверка на 
разходите. Недопустимите разходи засягат по-специално използването на 
неправилна процедура за възлагане на обществена поръчка за покупката на 
превозни средства. 

8.14. Както и в предходни години, някои международни организации 
предоставиха само ограничен достъп до документи (например във формат „само 
за четене“), поради което ЕСП не можа да направи копия на прегледаните 
документи. Тези проблеми възпрепятстваха планирането и провеждането на 
одита на ЕСП и доведоха до забавяния в получаването на поисканата от одитния 
екип документация и в извършването на неговата работа. ЕСП отправи препоръки 
в този контекст в годишните си доклади за 2018 г. и 2020 г. Въпреки че Комисията 
е подобрила комуникацията си с международните организации, ЕСП продължава 
да се сблъсква с трудности при получаването на необходимите документи.   
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Годишни отчети за дейността и други 
въпроси, свързани с управлението 

Годишен отчет за дейността на ГД „Европейска гражданска защита 
и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) 

8.15. За финансовата 2021 г. ЕСП разгледа годишния отчет за дейността на ГД 
„Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ 
(ECHO). В анализа си ЕСП акцентира върху това дали в своя ГОД тази генерална 
дирекция е представила информацията относно редовността в съответствие 
с указанията на Комисията и дали е приложила последователно методологията за 
изчисляване на бъдещите корекции и събрани вземания. 

8.16. Общият размер на разходите, приети през 2021 г. (€3,092 млрд. евро), е 
най-високият досега за генералната дирекция. От тези средства ГД „Европейска 
гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ оценява 
общата сума, изложена на риск при плащане, на 15,8 млн. евро (0,51 %), 
а стойността на корекциите, които ще бъдат извършени в резултат от нейните 
проверки през следващите години — на 11,8 млн. евро (74,7 % от общия размер 
на средствата, изложени на риск; този процент се нарича „корективен 
капацитет“). 

8.17. Това е най-високата стойност на изчислени бъдещи корекции, 
докладвана от ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за 
хуманитарна помощ“, както в абсолютен размер, така и като корективен 
капацитет. Нейният корективен капацитет се увеличава всяка година от 2016 г. 
насам, когато е бил в размер на 33,5 %. Корективният капацитет на ГД 
„Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ 
за 2021 г. също е висок в сравнение с другите генерални дирекции в областта на 
външните действия (например 14,4 % за ГД „Политика за съседство и преговори 
за разширяване“, 17,1 % за ГД „Международни партньорства“ и 37,3 % за 
Службата за инструментите в областта на външната политика). 

8.18. Въз основа на ниския изчислен процент остатъчни грешки, 
генералният директор на ГД „Европейска гражданска защита и европейски 
операции за хуманитарна помощ“ е декларирал, че финансовата експозиция на 
дирекцията е под прага на същественост от 2 %. Тъй като проверките на ЕСП 
засягат само малка част от операциите под отговорността на тази генерална 
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дирекция, не беше възможно да се провери това изявление въз основа на 
резултатите от одитната ни дейност. 

8.19. Пандемията от COVID-19 и политическите кризи излагат на риск 
предоставянето на хуманитарна помощ, тъй като ограничават или спират достъпа 
до хората, засегнати от хуманитарни кризи. Този риск засяга не само оценката на 
хуманитарните нужди, но и самото предоставяне на помощта, както и свързаните 
с нея проверки. ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за 
хуманитарна помощ“ счита, че процедурите и политиките за предоставяне на 
хуманитарна помощ включват мерки за смекчаване на такива рискове. 

Проучване на ГД „Политика за съседство и преговори за 
разширяване“ относно процента остатъчни грешки за 2021 г. 

8.20. През 2021 г. ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ е 
възложила на външен изпълнител да извърши от нейно име седмото проучване 
относно процента остатъчни грешки (RER). Целта на прочуването е да се изчисли 
процентът грешки, които не са били разкрити от всички проверки на 
ръководството на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, 
извършени с цел да се предотвратят, открият и коригират грешките в цялата 
област под нейна отговорност, за да се направят заключения относно 
ефективността на тези проверки. Проучването е важен елемент за декларацията 
за достоверност на генералния директор и е част от оповестената в ГДУИ 
информация във връзка с редовността по отношение на външната дейност. 

8.21. ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ представя 
резултатите от проучването относно процента остатъчни грешки за 2021 г. в своя 
Годишен отчет за дейността. Изчисленият цялостен процент остатъчни грешки за 
генералната дирекция (наричан „общ (получен от ГД) процент грешки“ в ГОД) в е 
размер на 1,05 % — под прага на същественост от 2 %, определен от Комисията. 
Този процент е съставен от основния процент грешки и процента грешки, свързан 
с „непрякото управление от държавите бенефициенти“. Съответната извадка, 
свързана с процента остатъчни грешки, се състои от 266 операции по договори, 
приключени през референтния период (от септември 2020 г. до август 2021 г.). 
Процентът остатъчни грешки за 2020 г. е 1,36 %. ГД „Политика за съседство 
и преговори за разширяване“ е изчислила и процент остатъчни грешни за 
безвъзмездната финансова помощ, отпускана при пряко управление („процент 
остатъчни грешки при безвъзмездната помощ“). Този процент обаче не се 
включва в изчислението на цялостния процент остатъчни грешки за генералната 
дирекция. 
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8.22. Проучването на процента остатъчни грешки не представлява 
ангажимент за изразяване на увереност или одит. То се базира на методология 
и ръководство за изчисляване на процент остатъчни грешки, предоставени от ГД 
„Политика за съседство и преговори за разширяване“. В предишните си годишни 
доклади3 ЕСП вече описа ограниченията на тези проучвания, които може да са 
допринесли за заниженото изчисляване на процента остатъчни грешки. 

8.23. Правилата за изчисляване на процента остатъчни грешки изключват 
определени категории договори, в т.ч. „остарели договори“ и тематични 
договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ГД „Политика за 
съседство и преговори за разширяване“. „Остарели договори“ са договорите, по 
които няма операции или контролна дейност през последните пет години, или по 
които не са извършвани действия повече от осем години. От извадката за 
изчислението на процента остатъчни грешки за 2021 г. са изключени остарелите 
договори, приключени през референтния период, на обща стойност 389 млн. 
евро. При предишните изчисления на процента остатъчни грешки не е било 
възможно тези договори да бъдат включени в извадката за проверка и те няма да 
бъдат проверявани в бъдеще. 

8.24. Популацията на извадката за изчисляването на „общ (получен от ГД) 
процент грешки“ също така не е обхванала тематичните договори за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ на ГД „Политика за съседство и преговори за 
разширяване“, които възлизат на 50 млн. евро. Правилата за процента остатъчни 
грешки посочват, че тези договори попадат под отговорността на ГД 
„Международни партньорства“, въпреки че не е ясно дали са обхванати от 
нейното собствено проучване относно процента остатъчни грешки. 

8.25. Посочените по-горе необхванати от проучването договори са на обща 
стойност 439 млн. евро и представляват около 20 % от портфейла на ГД „Политика 
за съседство и преговори за разширяване“ от приключени договори, който 
възлиза на 2,27 млрд. евро. Това е прекалено значим дял от договорите, за да 
бъде трайно изключен от всички проучвания на процента остатъчни грешки, 
особено като се има предвид, че окончателната популация за извадката във 
връзка с проучването на „общия (получен от ГД) процент грешки“ е на стойност от 
1,7 млрд. евро. Това може да доведе до неразкриване на грешки. Изключването 
на тези договори представлява ограничение, което не е оповестено от ГД 

                                                      
3 Годишен доклад за 2017 г., Годишен доклад за 2018 г., Годишен доклад за 2019 г. и 

Годишен доклад за 2020 г. 
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„Политика за съседство и преговори за разширяване“ в нейния Годишен отчет за 
дейността за 2021 г. 

Годишен отчет за дейността на ГД „Международни партньорства“ 
(INTPA) 

8.26. Дейността, свързана с Годишния отчет за дейността на ГД 
„Международни партньорства“ за 2021 г., е представена подробно в Годишния 
доклад на ЕСП относно осмия, деветия, десетия и единадесетия Европейски фонд 
за развитие. През 2019 г. Комисията е приключила оставащите неприключени 
операции по проекти в рамките на осмия ЕФР. Всички салда и отменени 
бюджетни кредити са прехвърлени към деветия ЕФР. През 2021 г. Комисията е 
обявила финансовото и оперативното приключване на осмия ЕФР. Всички 
дейности по осмия ЕФР са били завършени, всички проверки и контроли — 
проведени, и всички договори и финансови решения са приключени в отчетите на 
ЕФР за 2021 г.  
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Заключение и препоръки 

Заключение 

8.27. Извършената от ЕСП проверка на операциите и системите позволява да 
се откроят три области, в които следва да се постигне подобрение. ЕСП не 
одитира достатъчно операции, за да изчисли процента грешки за тази функция от 
МФР (вж. точка 8.7), но нашите одитни резултати потвърждават, че това е област, 
засегната от висок риск. Резултатите от тестовете на операциите допринасят за 
изготвянето на Декларацията за достоверност на ЕСП. 

Препоръки 

8.28. В приложение 4.2 са представени констатациите от проверката на ЕСП 
на изпълнението на трите препоръки, отправени в нейния Годишен доклад за 
2018 г. Комисията е изпълнила изцяло две от тези препоръки, а една е изпълнена 
в известна степен. 

8.29. ЕСП счита, че е изпълнена препоръка 2, която призовава Комисията да 
приспособи методологията на ГД „Политика за съседство и преговори за 
разширяване“ за извършване на проучване относно процента остатъчни грешки 
с цел да бъдат ограничени решенията, позволяващи да се разчита изцяло на 
предишна контролна дейност, както и да осигури подробен мониторинг на 
извършването му. Това заключение се основава на факта, че Комисията е 
актуализирала ръководството с указания относно процента остатъчни грешки за 
2020 г. 

8.30. ЕСП също така счита, че е изпълнена и препоръка 3, според която 
Комисията следва да преразгледа изчислението на ГД „Европейска гражданска 
защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ на корективния капацитет 
за 2019 г., като изключи събирането на вземания по неизползвано авансово 
финансиране. Това заключение се основава на факта, че Комисията е 
актуализирала приложимите насоки и е изготвила допълнителни указания за 
контрол на качеството между 2018 г. и 2020 г. 

8.31. ЕСП извърши преглед и на препоръките от годишните доклади за 2019 г. 
и 2020 г., които изискват незабавни действия или са предвидени за изпълнение 
през 2021 г. 
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8.32. ЕСП счита, че е изпълнена препоръка 2 от нейния Годишен доклад за 
2020 г., съгласно която ГД „Европейска гражданска защита и европейски 
операции за хуманитарна помощ“ следва да установи процедура, с която да се 
гарантира, че партньорските организации извършват разпределянето на 
споделените разходи въз основа на действително извършените разходи. Това 
заключение се основава на факта, че ГД „Европейска гражданска защита 
и европейски операции за хуманитарна помощ“ е извършила предварителна 
оценка, която неправителствените организации трябва да преминат, преди да 
получат сертификация като хуманитарни партньори на Комисията за периода 
2021—2027 г. Оценката включва проверки, чрез които се следи за това системите 
за разпределяне на разходи на организациите партньори да разрешават към 
проектите им да бъдат отнасяни само допустими разходи, които действително са 
били извършени. Освен това ГД „Европейска гражданска защита и европейски 
операции за хуманитарна помощ“ е публикувала насоки относно допустимостта 
на разходите и е приела решение, което позволява използването на разходи 
с единична ставка за персонал и офиси на място. 

8.33. Въз основа на извършения преглед и на своите констатации 
и заключения за 2021 г., Европейската сметна палата отправя следните препоръки 
(вж. каре 8.1, каре 8.2 и точка 8.25): 

Препоръка 8.1 — Приспадане на неизвършените разходи 
преди плащане или уравняване 

Комисията следва да предприеме съответните мерки, за да гарантира, че преди 
извършването на плащания или уравнявания се приспадат всички поети 
задължения или авансови плащания, заявени като извършени разходи от 
бенефициентите в техните финансови отчети. 

Целеви срок за изпълнение — до края на 2023 г. 
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Препоръка 8.2 — Засилване на контрола при изготвянето на 
финансови споразумения за операциите по бюджетна 
подкрепа 

Комисията следва да засили контрола при изготвянето на финансови 
споразумения за операциите по бюджетна подкрепа, за да определи ясни 
условия в тези споразумения за прехвърлянето на средства към централните 
банки на държавите бенефициенти и приложимия обменен курс. Тези финансови 
споразумения следва да съответстват на насоките за бюджетна подкрепа. 

Целеви срок за изпълнение — до края на 2023 г. 

Препоръка 8.3 — Оповестяване на договорите, изключени 
от обхвата на проучването относно процента остатъчни 
грешки (RER) 

Комисията следва да оповести вида и стойността на договорите, изключени от 
обхвата на проучването относно процента остатъчни грешки в годишния отчет за 
дейността за 2022 г. и да продължи да оповестява такава информация 
в годишните отчети за дейността в бъдеще. 

Целеви срок за изпълнение — в годишния отчет за дейността за 2022 г. 
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Приложения 

Приложение 8.1 — Плащания на ГД „Политика за съседство 
и преговори за разширяване“ и ГД „Международни 
партньорства“ по делегации 

 
Източник: Графики, създадени на платформата Tableau от ЕСП, фон на картата от ©Mapbox и 
©OpenStreetMap с лиценз Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA), изменени от ЕСП 
въз основа на данни от консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за 2021 г. 

5-те най-големи бенефициенти 
на помощ от ГД „Международни партньорства“ 

(в млн. евро)
1. Бангладеш 140
2. Ирак 103
3. Пакистан 89
4. Непал 85
5. Афганистан 77

5-те най-големи бенефициенти на помощ от ГД 
„Политика за съседство и преговори за разширяване“

(в млн. евро)
1. Турция 127
2. Молдова 109
3. Мароко 106
4. Египет 88
5. Йордания 70
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Приложение 8.2 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки, свързани с функция 
„Съседните региони и светът“ 

Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2018 

ЕСП препоръчва на Комисията: 

Препоръка 1: 

до 2020 г. да бъдат предприети стъпки, 
за да се засили изпълнението на 
задължението на международните 
организации да предоставят на ЕСП при 
поискване всички документи или 
информация, необходими за 
изпълнението на нейната задача, както 
е предвидено в ДФЕС. 

  X4    

                                                      
4 Комисията е подобрила комуникацията с международни организации във връзка с достъпа на ЕСП до документи. Някои организации като 

Групата на Световната банка са подобрили сътрудничеството си в ЕСП, но други не са. Други организации в рамките на ООН, като например 
Фондът на ООН за децата (УНИЦЕФ) и Фонда на ООН за населението (ФНООН), продължават да предоставят достъп само за четене до тяхната 
документация, или изобщо не предоставят достъп до всички поискани оправдателни документи. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

ЕСП препоръчва на ГД „Политика за 
съседство и преговори за 
разширяване“: 

Препоръка 2: 

до 2020 г. да бъдат предприети стъпки, 
за да се приспособи методологията на 
ГД „Политика за съседство и преговори 
за разширяване“ за извършване на 
проучване относно процента остатъчни 
грешки с цел да бъдат ограничени 
решенията за разчитане изцяло на 
предишна контролна дейност, както 
и да се осигури мониторинг от страна на 
генералната дирекция на извършването 
на проучването. 

X      
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

ЕСП препоръчва на ГД „Европейска 
гражданска защита и европейски 
операции за хуманитарна помощ“: 

Препоръка 3: 

да преразгледа изчислението на ГД 
„Европейска гражданска защита 
и европейски операции за хуманитарна 
помощ“ на корективния капацитет за 
2019 г., като изключи събирането на 
вземания по неизползвано авансово 
финансиране. 

X      

267



 

 

Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2019 

ЕСП препоръчва на ГД „Политика за 
съседство и преговори за разширяване“, 
ГД „Международно сътрудничество 
и развитие“, ГД „Европейска гражданска 
защита и европейски операции за 
хуманитарна помощ“, ГД „Действия по 
климата“ и Службата за инструментите 
в областта на външната политика: 

Препоръка 3: 

Да се подобрят проверките като се 
идентифицират и предотвратят 
повтарящи се грешки (напр. липса на 
системи за отчитане на времето 
и начисляване на недопустим ДДС за 
проекти, финансирани от ЕС). 

Срок за изпълнение — до края на 
2021 г. 

 X5     

                                                      
5 Всички генерални дирекции са изпълнили препоръката изцяло, с изключение на Службата за инструментите в областта на външната политика. 

Тя е започнала одит по този въпрос, като заключенията от него ще са готови до края на 2022 г. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2020 

ЕСП препоръчва на Комисията: 

Препоръка 1: 

да предприеме мерки за осигуряването 
на пълен, неограничен и навременен 
достъп на ЕСП до документите от 
международните организации, 
необходими за изпълнение на одитната 
задача, в съответствие с ДФЕС, и не 
само във формат „само за четене“. 

Срок за изпълнение — до края на 
2021 г. 

  X6    

                                                      
6 Вж. препоръка 1 от 2018 г. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

ЕСП препоръчва на ГД „Европейска 
гражданска защита и европейски 
операции за хуманитарна помощ“: 

Препоръка 2: 

да установи процедура, с която да се 
гарантира, че партньорските 
организации извършват 
разпределянето на споделените 
разходи въз основа на действително 
извършените разходи. 

Срок за изпълнение — до края на 
2021 г. 

X      

Източник: ЕСП. 
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Глава 9 

Европейска публична администрация 
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Въведение 
9.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна 
палата (ЕСП) по отношение на функция 7 от МФР „Европейска публична 
администрация“. Във фигура 9.1 са представени обобщено разходите на 
институциите и органите на ЕС по тази функция през 2021 г. 

Фигура 9.1 — Плащания и одитирана популация 

 
(*) През 2021 г. и уравнените суми, и авансовото финансиране в тази МФР са в размер на 
0,01 млрд. евро. Те са разгледани в съответствие с хармонизираното определение за „операции, 
свързани с отчетите“ (за подробна информация вж. приложение 1.1, точка 12). 

Източник: ЕСП, въз основа на данни от консолидираните отчети на ЕС за 2021 г. 

Европейска комисия: 6,3 (58,5 %)

Европейски парламент: 2,1 (19,4 %)

ЕСВД: 1,0 (8,9 %)

А) Разбивка на плащанията за 2021 г. по институции

Европейска публична администрация
10,7 млрд. евро (5,9 % от разходите от бюджета на ЕС)

(в млрд. евро)

Съвет на ЕС: 0,6 (5,3 %)

Съд на ЕС 0,4 (4,1 %)

ЕСП: 0,1 (1,4 %)

ЕИСК: 0,1 (1,2 %)

Други: 0,1 (1,2 %)

Б) Одитирана популация за 2021 г. спрямо плащанията (*)

Плащания през 2021 г. — общо 10,7

Одитирана популация за 2021 г. — общо 10,7

Междинни и окончателни плащания: 10,7 

Междинни и окончателни плащания: 10,7 
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9.2. Европейската сметна палата изготвя отделни доклади относно агенциите 
и другите органи на ЕС, както и относно Европейските училища1. Правомощията ѝ 
не включват извършването на финансов одит на Европейската централна банка. 

                                                      
1 Специфичните годишни доклади относно агенциите и другите органи на ЕС 

и Европейските училища се публикуват на уебсайта на ЕСП. 
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Кратко описание 
9.3. Административните разходи включват разходи за човешки ресурси, които 
през 2021 г. представляват около 68 % от общия размер на разходваните 
средства, и разходи за сгради, оборудване, енергия, комуникации 
и информационни технологии. Дългогодишната ни работа показва, че разходите 
в тази област като цяло се характеризират с ниско ниво на риск. 
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Обхват и подход на одита 
9.4. Прилагайки описаните в приложение 1.1 одитен подход и методи, ЕСП 
провери следните елементи от тази функция на МФР: 

а) статистически представителна извадка от 60 операции, обхващаща целия 
набор от разходи в тази функция. В извадката са включени операции на всяка 
институция и орган на ЕС. Целта на ЕСП беше да изчисли нивото на грешки за 
тази функция от МФР и да допринесе за изготвянето на Декларацията за 
достоверност. 

б) системите за наблюдение и контрол на Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД). 

в) информацията относно редовността, съдържаща се в годишните отчети 
за дейността на всички институции и органи на ЕС, в т.ч. тези на 
генералните дирекции и службите на Европейската комисия, които имат 
основна отговорност за административните разходи2, която след това се 
включва в Годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ); 

г) процедурите за обществени поръчки и за набиране на местен персонал 
в делегациите на ЕСВД чрез задълбочено проследяване на слабостите, 
докладвани в Годишния доклад на ЕСП за 2015 година. 

9.5. Извършваните от ЕСП разходи се одитират от външно дружество3. 
В точка 9.7 са представени резултатите от извършения от него одит на 
финансовите отчети на Европейската сметна палата за финансовата година, 
приключила на 31 декември 2021 г. 

                                                      
2 ГД „Човешки ресурси и сигурност“, Служба за управление и плащане по индивидуални 

права (PMO), Служби за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB) и Люксембург 
(OIL) и ГД „Информатика“. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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Редовност на операциите 
9.6. На фигура 9.2 са представени обобщено резултатите от тестването на 
операциите. От проверените 60 операции 15 (25 %) съдържат грешки. Въз основа 
на петте грешки, остойностени от Европейската сметна палата, изчисленият 
процент грешки е под нивото на същественост. 

Фигура 9.2 — Резултати от тестването на операции по функция 
„Европейска публична администрация“ 

 
Източник: ЕСП. 

Констатации относно извадката от операции 

9.7. Разгледаните въпроси в точки 9.8—9.11 засягат Европейския парламент, 
Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност. Европейската 
сметна палата не установи особени проблеми по отношение на Съвета на 
Европейския съюз, Съда на Европейския съюз, Европейския икономически 
и социален комитет, Европейския комитет на регионите, Европейския омбудсман 
и Европейския надзорен орган по защита на данните. Външният одитор на ЕСП не 
докладва за конкретни проблеми въз основа на извършената от него одитна 
дейност. 
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Европейски парламент 

9.8. ЕСП установи две количествено измерими грешки при плащания, 
извършени от Европейския парламент (ЕП). Едната се отнася до незначителна 
надплатена сума за ИТ услуги в резултат на неправилно прилагане на 
договорните условия. Другата е свързана с плащане от страна на Европейския 
парламент към европейска политическа група. Вътрешните правила за възлагане 
на обществени поръчки4, приети от Бюрото на Европейския парламент, 
и указанията на Европейския парламент за тяхното прилагане, които тези групи 
трябва да спазват, изискват да се използват процедури на договаряне при 
поръчки с висока стойност. Това е в противоречие с Финансовия регламент, 
който предвижда използването на открити или ограничени процедури за 
възлагане на обществени поръчки. Вътрешните правила на Европейския 
парламент ограничават конкуренцията, тъй като позволяват предварителен 
подбор на евентуални оференти за поръчки с висока стойност и не изискват 
публикуване на обявление за обществена поръчка. Освен това ЕСП установи, че 
политическата група не е спазила изцяло тези вътрешни правила, тъй като не е 
потърсила достатъчно оферти и не е документирала задоволително критериите, 
които е използвала при възлагането на поръчката. И в предишни години ЕСП е 
докладвала за недостатъци в операции, свързани с възлагане на обществени 
поръчки от политически групи5. 

9.9. Освен това ЕСП провери плащане в размер на 74,9 млн. евро, свързано със 
закупуването на сграда на улица Wiertz в Брюксел. Придобиването на сградата е 
било финансирано със средства, които не са били изразходвани по време на 
кризата, предизвикана от COVID-19, и са били пренесени от 2020 г. ЕП е започнал 
съответната процедура за закупуване на сградата през октомври 2020 г. При 
търсенето на оферти той е използвал критерии за възлагане, при които както 
цената, така и качеството на предложената сграда са били с коефициент 50 % от 
точките. В съответствие със стратегията на ЕП за сградния фонд, близостта 
и лесният достъп до основната сграда на ЕП в Брюксел са важни елементи 
и представляват 48 % от максималния коефициент за качество. ЕП е получил две 
оферти и е възложил поръчката на оферента, който предлага сградата на улица 
Wiertz. Тази сграда е значително по-близо до основния обект на ЕП, но цената ѝ 
на квадратен метър е с 30 % по-висока от тази на сградата, предложена от другия 

                                                      
4 Правила относно използването на бюджетни кредити от бюджетна позиция 400, 

последно изменени на 6 юли 2020 г. 

5 Вж. точка 9.11 от Годишния доклад на ЕСП за 2015 г. и точка 10.15 от Годишния доклад 
на ЕСП за 2016 г. 
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оферент. Считаме, че критериите на Европейския парламент за възлагане на 
поръчки съществено са занижили значението на цената като основа за решението 
за покупка, което елиминира вероятността да бъде одобрена друга оферта. 

Европейска комисия 

9.10. ЕСП установи една количествено измерима грешка в плащанията, 
извършени от Комисията, която се отнася до неточнa незначителнa удръжкa от 
пенсионните плащания. Освен това в две от петте одитирани от ЕСП пенсионни 
плащания беше констатирано, че документацията за съответната пенсия не 
съдържа актуално удостоверение, че лицето е живо. Удостоверението за живот е 
необходимо, за да се докаже, че правото на пенсия и други надбавки продължава 
да е валидно. Поради пандемията от COVID-19 Комисията временно беше 
преустановила проверките за валидността на тези удостоверения. 

Европейска служба за външна дейност 

9.11. ЕСП установи две количествено измерими грешки при плащания, 
извършени от ЕСВД. Едната се отнася до липсата на договор за услуги, получени 
от делегация на ЕС. Другата е свързана с надбавки, изплатени на служител, който 
не е декларирал актуални промени в личното си положение. И в предишни 
години ЕСП е констатирала подобни грешки по отношение на семейните 
надбавки, изплащани от Комисията6. 

Констатации и оценки по отношение на системите за 
наблюдение и контрол 

9.12. Европейската сметна палата не откри съществени проблеми 
в проверените системи за наблюдение и контрол на ЕСВД (вж. точка 9.4б)). 
Конкретните констатации на одиторите във връзка с процедурите за обществени 
поръчки и за набиране на персонал в делегациите на ЕС са описани в точки 9.16—
9.17. 

                                                      
6 Вж. точка 9.11 от Годишния доклад на ЕСП за 2020 г. и точка 9.9 от Годишния доклад 

на ЕСП за 2019 г.. Впоследствие тези грешки са били коригирани от Комисията. 
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Годишни отчети за дейността и други 
въпроси, свързани с управлението 
9.13. В проверените от Европейската сметна палата годишни отчети за 
дейността не се посочват съществени нива на грешки. Това е в съответствие 
с резултатите и от нашия одит (вж. точка 9.6). 
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Процедури за възлагане на 
обществени поръчки и за набиране 
на местен персонал в делегациите 
на ЕС 
9.14. В своя годишен доклад за 2015 г. Европейската сметна палата докладва 
за значителни слабости, свързани с процедурите за възлагане на обществени 
поръчки и за набиране на персонал, организирани от делегациите на ЕС. Тази 
година ЕСП проследи въпросните констатации и оценки, като разгледа извадка от 
десет процедури за възлагане на обществени поръчки и осем процедури за 
набиране на местен персонал, организирани от делегациите на ЕС. Тези 
процедури са извън представителната извадка на ЕСП и следователно не 
допринасят за нейния изчислен процент грешки. 

9.15. ЕСВД е въвела подобрения в процедурата за възлагане на обществени 
поръчки, като е опростила и осъвременила работните процедури в делегациите 
на ЕС, съсредоточила е някои процеси в централните офиси и е създала нови 
образци за документиране на обществените поръчки. През 2019 г. тя е 
преразгледала правилата и условията, уреждащи наемането на местни служители 
в делегациите на ЕС, и извършва предварителен контрол преди назначаването 
им. Въпреки това одиторите откриха някои слабости. 

9.16. При пет от десетте проверени процедури за обществени поръчки 
одиторите откриха недостатъци в начина, по който делегациите на ЕС са 
приложили правилата за тези поръчки. Грешките са свързани с липса на 
предварително оповестяване на поръчка с ниска стойност, използване на 
неподходящ метод за оценка на цената и използване на неподходящ вид 
процедура за възлагане на обществени поръчки. Одиторите установиха също 
така, че критериите за възлагане и тяхното последващо оценяване невинаги са 
били достатъчно прецизни. 
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9.17. ЕСП установи известни слабости във всичките осем проверени 
процедури за набиране на местни служители. Те включват недокументирани 
решения на комисията за подбор относно включването или невключването на 
кандидати в списъците на най-добре представилите се кандидати, липсващи 
декларации относно поверителността и липсата на конфликт на интереси, както 
и недостатъчно ясни обявления за свободни длъжности. ЕСП също така установи, 
че ЕСВД не е предоставила насоки относно оценяването на кандидатите 
и изготвянето на списък с най-добре представилите се кандидати. Това може да 
възпрепятства прозрачността на процедурата за набиране на персонал, 
идентифицирането на най-добрите кандидати и равностойното третиране.  
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Заключение и препоръки 

Заключение 

9.18. Като цяло одитните доказателства, получени от ЕСП и представени 
в настоящата глава, показват, че нивото на грешки при разходите по функция 
„Европейска публична администрация“ не е съществено (вж. фигура 9.2). 

Препоръки 

9.19. В приложение 9.1 са представени констатациите от проверката на ЕСП 
на изпълнението на препоръката ѝ към Комисията в нейния Годишен доклад за 
2018 г.7. Подобна препоръка е включена и в Годишния доклад за 2020 г. 
Комисията е предприела действия и е изпълнила препоръката в известна степен. 

9.20. Въз основа на извършения преглед и предвид констатациите 
и заключенията за 2021 г. Европейската сметна палата отправя следните 
препоръки: 

Препоръка 9.1 — Европейски парламент 

Администрацията на Европейския парламент следва да преразгледа своите 
указания относно прилагането от политическите групи на правилата за 
обществени поръчки и да предложи на Бюрото на Европейския парламент 
изменение на тези правила с оглед по-доброто им съгласуване с Финансовия 
регламент. Европейският парламент следва да наблюдава по-строго прилагането 
на тези правила (вж. точка 9.8). 

Срок за изпълнение — до края на 2023 г. 

                                                      
7 Вж. препоръка 9.2, буква и) от Годишния доклад на ЕСП за 2020 г.. 
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Препоръка 9.2 — Европейска служба за външна дейност 

ЕСВД следва да предприеме подходящи мерки, за да осигури прилагането на 
правилата за обществени поръчки от делегациите на ЕС, напр. чрез засилено 
обучение, усъвършенстване на указанията и предоставените образци (вж. 
точки 9.11 и 9.16). 

Срок за изпълнение — до края на 2023 г. 

Препоръка 9.3 — Европейска служба за външна дейност 

Европейската служба за външна дейност следва да засили обучението 
и предоставянето на насоки относно процедурите на делегациите на ЕС за 
набиране на местен персонал, за да осигури спазване на принципите на 
прозрачност и равностойно третиране. Тя следва също така да следи по-строго за 
това делегациите на ЕС да документират съответните стъпки от процедурата за 
набиране на персонал (вж. точка 9.17). 

Срок за изпълнение — до края на 2023 г. 
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Приложения 
Приложение 9.1 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки по функция 
„Европейска публична администрация“ 

Година Препоръка на Европейската сметна палата 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2018 

ЕСП препоръчва на Комисията: 

Препоръка 1: 

Комисията следва да подобри възможно най-
бързо своите системи за управление на 
законоустановените семейни надбавки, като 
увеличи честотата на проверките на личното 
положение на членовете на персонала и засили 
проверките за съответствие на декларациите 
във връзка с получените от други източници 
надбавки, особено в случаите на реформи на 
системите за семейни надбавки в държавите 
членки. 

  x8    

Източник: ЕСП. 

                                                      
8 Мониторингът на надбавките, получавани от други източници, е сложен, например поради все по-разнообразните семейни ситуации и честите 

промени в националните надбавки в определени държави членки. Комисията е предприела действия за подобряване на съответните си 
информационни системи и за засилване на проверките за съгласуваност, а установените от нея надплатени суми са били събрани. Одитната 
дейност на ЕСП продължава да открива грешки. 
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Глава 10 

Механизъм за възстановяване и устойчивост 
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Съдържание 
Точки 

Въведение 10.1.—10.20. 
Кратко описание 10.2.—10.15. 
Цели на политиката 10.2.—10.4. 

Изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост 10.5.—10.7. 

Рамка за управление и контрол по Механизма за възстановяване 
и устойчивост 10.8.—10.15. 

Обхват и подход на одита 10.16.—10.20. 

Редовност на операциите 10.21.—10.35. 
Комисията не е оценила всички критерии,  
свързани с ключовия етап 10.22.—10.28. 

Недостатъчно надеждни критерии за ключовия етап, 
свързан със системите за контрол на държавата членка 10.29.—10.33. 

Недостатъчна документация на процеса по оценяване 10.34.—10.35. 

Годишни отчети за дейността и други въпроси, 
свързани с управлението 10.36.—10.43. 

Заключения и препоръки 10.44.—10.46. 
Заключения 10.44.—10.45. 

Препоръки 10.46. 

Приложения 
Приложение 10.1 — плащания по МВУ през 2021 г. 
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Въведение 
10.1. В настоящата глава са представени за първи път констатациите на 
Европейската сметна палата относно Механизма за възстановяване и устойчивост 
(„МВУ“). Във фигура 10.1 е даден преглед на изразходването на средства по МВУ 
през 2021 г. 

Фигура 10.1 — Плащания и одитна популация 

 
(*) В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за 
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 12). 

Източник: ЕСП. 

Кратко описание 

Цели на политиката  

10.2. NextGenerationEU (NGEU) е временният фонд на ЕС, създаден с цел да 
подпомогне държавите членки в намаляването на социално-икономическото 
въздействие на пандемията от COVID-19 и връщането към устойчив растеж. По 
инструмента NGEU ще се осигури финансиране до 750 млрд. евро: 390 млрд. евро 
безвъзмездна финансова помощ и 360 млрд. евро заеми (и двете по цени от 
2018 г.). Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на 
политиката, съгласно който ще бъдат разпределяни средствата по NGEU. Той е 
създаден с Регламент (ЕС) 2021/241 („Регламента“). МВУ ще бъде използван за 
разпределяне на 312 млрд. евро (80 %) от безвъзмездната финансова помощ, 

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Одитна популация за 2021 г. спрямо общия размер на плащанията на безвъзмездна 
финансова помощ (БФП)

Плащания на БФП като авансово финансиране (*): 36,4

Плащания на БФП въз основа на ключови етапи и цели: 10,0

Плащания на БФП за 2021 г. — общо 46,4

Одитна популация за 2021 г. — общо 11,5 

(в млрд. евро)

Уравняване на плащания на БФП като авансово финансиране (*): 1,5

Плащания на БФП въз основа на ключови етапи и цели: 10,0
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която ще бъде предоставена по NGEU. Останалите 78 млрд. евро (20 %) ще бъдат 
използвани за допълнително разпределяне на средства към съществуващите 
области на политика – „допълващи средства“. В приложение 10.1 са представени 
обобщено плащанията на безвъзмездна финансова помощ по МВУ (вкл. 
авансовото финансиране) по държави членки през 2021 г. 

10.3. МВУ осигурява мащабна финансова подкрепа за публични инвестиции 
и реформи, за да се ускори икономическото възстановяване на държавите членки 
от последиците от пандемията от COVID-19 и за да станат те по-устойчиви. 
Държавите членки могат да използват МВУ в следните шест области на политика: 

i) екологичен преход 

ii) цифрова трансформация 

iii) интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

iv) социално и териториално сближаване 

v) здравеопазване и икономическа, социална и институционална 
устойчивост  

vi) политики за следващото поколение 

10.4. През май 2022 г. Комисията публикува предложение за плана REPowerEU 
– отговора на ЕС към смущенията на световния енергиен пазар, причинени от 
нахлуването на Русия в Украйна. Главната му цел е да се сложи край на 
зависимостта на ЕС от руски изкопаеми горива чрез преобразуване на 
енергийната система на ЕС. Предложението включва целенасочени изменения на 
Регламента, чрез които се въвеждат специални глави във връзка с REPowerEU 
в съществуващите планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на държавите 
членки. Постигането на целите на REPowerEU изисква допълнителни инвестиции 
в размер на 210 млрд. евро до 2027 г. Тази сума ще бъде финансирана чрез вече 
налични заеми в размер на 225 млрд. евро, които могат да бъдат поискани до 31 
август 2023 г. Освен това финансовият пакет на МВУ ще бъде увеличен с 20 млрд. 
евро, финансирани от тръжната продажба на квоти по схемата за търговия 
с емисии.  
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Изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост 

10.5. За да получат финансиране по МВУ държавите членки трябва да изготвят 
национални ПВУ, които да отговарят на заложените в Регламента условия1. ПВУ 
следва да включват съгласуван пакет публични инвестиции и реформи, групирани 
в компоненти. Държавите членки трябва да определят ключови етапи и цели за 
всяка инвестиция или реформа и да предоставят подробности за базовото 
равнище. Държавите членки следва също така да направят разчети на разходите 
за предложените мерки и да ги представят заедно с подкрепяща документация2. 
Във фигура 10.2 е описан процесът за изпълнение на МВУ. 

                                                      
1 Вж. член 18, параграф 4 от Регламента за пълния набор от условия, на които трябва да 

отговарят ПВУ. 

2 Специален доклад 21/2022 „Оценка на Комисията на националните планове за 
възстановяване и устойчивост — като цяло адекватна, но остават рискове, свързани 
с изпълнението“, в който са представени заключенията на ЕСП за процеса на 
оценяване на ПВУ. 
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Фигура 10.2 — Процес на изпълнение на Механизма  
за възстановяване и устойчивост 

 
Източник: ЕСП. 

10.6. След като планът за възстановяване и устойчивост на дадена държава 
членка бъде одобрен от Съвета, държавата членка може да поиска от Комисията 
да освободи авансово финансиране в размер до 13 % или от финансовия принос 
под формата на безвъзмездна подкрепа, или от размера на подкрепата, която ще 
бъде предоставена под формата на заем3. Авансовото финансиране се уравнява 
пропорционално чрез последващите плащания. 

                                                      
3 Вж. член 13 от Регламента. 

Одобрени ПВУ

Внесени ПВУ

Плащане

Внесена заявка за плащане след постигането на ключови етапи и цели

Предварителна оценка на ключовите етапи и целите

Становище на Икономическия и финансов комитет

Решение на Комисията, с което се разрешава отпускането на средства

2 месеца

Решение за изпълнение на Съвета

4 седмици

Действие от страна на Европейската комисия

Действие от страна на държавата членка

Действие от страна на Съвета

Договорено оперативно споразумение
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10.7. Допълнителните плащания по Механизма за възстановяване 
и устойчивост са обвързани с постигането от държавите членки на ключовите 
етапи и целите, определени в съответното Решение за изпълнение на Съвета 
(РИС). Държавите членки могат да поискат плащания два пъти годишно, ако 
предоставят достатъчна обосновка за задоволително изпълнение на съответните 
ключови етапи и цели. Допълнително условие е и да няма обрат в постигнатите 
по-рано цели или ключови етапи4. Поради тази причина оценката от страна на 
Комисията на законосъобразността и редовността (редовността) на плащанията 
по МВУ зависи от изпълнението на тези две условия. Спазването на националните 
закони и правилата на ЕС, например правилата относно обществените поръчки 
или държавната помощ, не е включено в обхвата на проверките на редовността 
от страна на Комисията. Това различава плащанията по МВУ от традиционното 
финансиране по многогодишната финансова рамка (МФР), при което редовността 
на плащането от Комисията или държавата членка зависи предимно от това дали 
бенефициентът, проектът или заявените разходи отговарят на изискванията за 
допустимост. 

Рамка за управление и контрол по Механизма за възстановяване 
и устойчивост 

10.8. В Регламента са посочени ролите и отговорностите на държавите членки 
и на Комисията на етапите на разработване и изпълнение на МВУ 
(вж. фигура 10.3). 

                                                      
4 Вж. член 24 от Регламента. 
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Фигура 10.3 — Рамка за управление и контрол по Механизма за възстановяване и устойчивост 

 
Източник: Европейска комисия. 

Европейска 
комисия

Държава 
членка

Създаване Изпълнение и приключване

Законосъобразност и редовност на 
плащанията

Защита на финансовите интереси 
на Съюза

Одити на национални мерки за защита 
на финансовите интереси на Съюза
Одити на изпълнение на условията 

на Споразумението за 
финансиране/заем

Главна отговорност
Одити относно (i) изпълнени мерки за 
защита на финансовите интереси на 

Съюза и (ii) изпълнение на условията на 
Споразумението за финансиране/заем

Насърчаване

Одити на конкретно подпомагане за 
инвестиции и реформи, вкл. одити на 

системите

Одити на конкретни случаи на 
подпомагане за инвестиции и реформи, 

вкл. одити на системите

Годишен отчет за дейността

Оценка и одобрение
на ПВУ

Предварителна проверка на заявките за плащане

Сертифициране на заявка за плащане чрез 
подписване на декларация за управление

Управленски проверки

Изготвяне на ПВУ и създаване 
на системи за управление и 

контрол

Оперативно наблюдение от екипите по държави

Внасяне 
на документи 

Обобщение на одита
Декларация за 

управление
Заявка за 
плащане

п
р
о
ц
е
с
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Отговорност на държавите членки 

10.9. Държавите членки следва да изготвят своите ПВУ и да създадат
подходящи системи за управление и контрол. Те трябва също така да съберат 
данни за крайните получатели на средствата и да гарантират, че данните са лесно 
достъпни5. За тази цел те могат да използват инструмента на Комисията за 
извличане на данни и измерване на риска6. Те могат да използват също така 
и съществуващите национални системи за управление и контрол или други 
системи, използвани за сходни цели, например системи, използвани за 
управление на други фондове на ЕС. В ПВУ на държавите членки трябва да бъдат 
описани подробно различните участващи национални органи. 

10.10. По време на етапа на изпълнение, с всяка заявка за плащане
държавите членки трябва да представят следното: 

o информация и данни, потвърждаващи, че ключовите етапи и целите,
определи в плана за възстановяване и устойчивост, са постигнати;

o обобщение на извършените от органите на държавите членки одити,
включително подробности относно установените слабости и евентуално
предприетите коригиращи действия7.

o декларация за управлението8, която да удостоверява, че:

o средствата са използвани по предназначение;

o информацията, предоставена със заявката за плащане, е пълна, точна
и надеждна;

o въведените системи за контрол дават необходимата увереност, че
средствата са били управлявани в съответствие с всички приложими
правила, и по-специално правилата, целящи избягването на конфликти
на интереси и предотвратяването на измами, корупция и двойно
финансиране.

5 Член 22, параграф 2, буква г от Регламента. 

6 Член 22, параграф 4 от Регламента. 

7 Член 6 от образеца на споразумението за финансиране. Това конкретно изискване не 
се отнася до първата заявка за отпускане на средства, отправена след заявката за 
авансово финансиране. 

8 Член 22, параграф 2, буква в) от Регламента. 
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Отговорност на Комисията 

10.11. Комисията отговаря за оценяването на целесъобразността, 
ефективността, ефикасността и съгласуваността на ПВУ на държавите членки. 
Оценката включва надеждността на предложените системи за контрол на 
държавите членки. 

10.12. Системата за контрол на Комисията трябва да следи за това 
плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост да бъдат 
законосъобразни и редовни, което зависи от задоволителното изпълнение на 
ключовите етапи и целите9. За тази цел Комисията е създала система, която 
предвижда предварителни проверки на заявките за плащане на държавите 
членки и последващи одити в държавите членки, които се провеждат след 
извършване на плащането.  

10.13. Комисията оценява заявките за плащане въз основа на предоставени 
от държавите членки данни и информация10. Целта на тази предварителна 
оценка е да има увереност, че са изпълнени задоволително ключовите етапи 
и целите. Въз основа на тази работа Комисията представя пред Икономическия 
и финансов комитет (ИФК) на Съвета предварителната оценка за становище. След 
тази стъпка Комисията взима окончателно решение дали да разреши 
изплащането на средствата (вж. фигура 10.4).  

                                                      
9 ГД „Икономически и финансови въпроси“, Годишен отчет за дейността за 2021 г., 

стр. 53. 

10 Член 24, параграф 3 от Регламента за МВУ. 
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Фигура 10.4 — Описание на процеса по предварителна проверка 

 
Източник: ЕСП. 

10.14. Комисията трябва също така да гарантира, че финансовите интереси на 
ЕС са защитени – т.е. че държавата членка изпълнява задължението си да въведе 
процедури за предотвратяване и разкриване на сериозни нередности (т.е. 
измама, корупция и конфликт на интереси) или тежки нарушения по 
споразумението за финансиране (включително двойно финансиране)11. За тази 

                                                      
11 Член 22, параграф 1 от Регламента. 

Приключена предварителна оценка

Внасяне на заявка за плащане с обобщение на 
одитите и декларация за управление

Решение за изпълнение на Комисията, с което се разрешава 
отпускането на средства

Непрекъснато наблюдение и диалог с 
държавите членки относно всички останали 

ключови етапи и цели

Ключовите етапи и целите се считат
за изпълнени

Становище на ИФК 

Действие от страна на Европейската комисия

Действие от страна на държавата членка

Действие от страна на Икономическия и финансов комитет на Съвета

Проекто-оценки относно всички ключови 
етапи и цели 

Обобщение на оценката на одитите и 
декларацията за управление

Допълнителни подробности или разяснения, получени 
от държавата членка, ако е необходимо

Проверки на законосъобразността и 
коментари по оценките

Вътрешноведомствено консултиране 
относно оценката
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цел в момента на оценяването на заявката за плащане Комисията разглежда 
декларацията за управлението на държавата членка и обобщението на 
извършените одити. Комисията също така ще извършва одити на системите 
и целенасочени последващи одити относно защитата на финансовите интереси на 
ЕС в държавите членки.  

10.15. Комисията може да приложи финансови корекции (намаление на 
размера на предоставената подкрепа или възстановяване на вече изплатени 
средства), ако констатира: 

o сериозни нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, които не са 
били коригирани от държавата членка, или 

o тежки нарушения на условията, изложени в споразуменията за безвъзмездна 
финансова помощ или заеми. 

Обхват и подход на одита 

10.16. Целта на одита на ЕСП беше да допринесе за Декларацията за 
достоверност и да осигури база за нейното становище относно редовността на 
разходите по МВУ за 2021 г. 

10.17. Одитната популация на ЕСП включва единственото плащане за 2021 г. 
(плащане към Испания) и уравняването на съответното авансово финансиране 
(вж. фигура 10.1). Заявката за плащане на Испания (от 11 ноември 2021 г.) 
включва 52 ключови етапа, свързани основно с реформи и някои инвестиции, за 
които Испания докладва, че са постигнати. Сумата в Решението за изпълнение на 
Съвета (РИС), определена като платима на Испания, е в размер на 
11,5 млрд. евро. Комисията е дала положителна предварителна оценка на 
3 декември 2021 г. и след като е получила положително становище от ИФК, е 
разрешила плащането чрез свое решение за изпълнение от 22 декември 2021 г. 
Тя е изплатила 10 млрд. евро на Испания на 27 декември 2021 г. паралелно 
с уравняване на авансовото финансиране в размер на 1,5 млрд. евро.  
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10.18. Одитът на ЕСП обхвана редовността на плащането по МВУ, извършено 
в полза на Испания. Извършената от ЕСП оценка се основава на условието за 
плащане — определените в РИС ключови етапи и цели да са задоволително 
изпълнени (вж. точка 10.11). За тази цел одиторите провериха дали Комисията е 
събрала достатъчни и уместни доказателства в подкрепа на оценката си за 
задоволителното изпълнение на 52-те ключови етапа, включени в заявката за 
плащане на Испания. Спазването на правилата на ЕС и на националните правила, 
както и оценката на ефективността на реформите, не са част от оценката на 
редовността (вж. точка10.7). ЕСП ще разгледа това чрез тематични специални 
доклади. 

10.19. ЕСП също така направи преглед на докладваната от ГД „Икономически 
и финансови въпроси“ информация относно редовността на съответните разходи 
по МВУ за 2021 г. в Годишния отчет за дейността ѝ и на начина, по който тази 
информация е представена в Годишния доклад за управление и изпълнение.  

10.20. Концепцията на проверките, които Комисията прилага с цел защита на 
финансовите интереси на ЕС, е част от различна одитна задача, която 
понастоящем е в процес на изпълнение. ЕСП ще представи резултатите от този 
одит в отделен специален доклад.  
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Редовност на операциите 
10.21. Тази част от главата се отнася до извършения от одиторите тест на 
операцията от тази година — единственото плащане по МВУ, извършено през 
2021 г., в полза на Испания. Те провериха предварителната работа на Комисията 
по всичките 52 ключови етапа, свързани с това плащане, и установиха множество 
слабости в оценката на същите от страна на Комисията. Една от слабостите, чието 
отражение не можеше да бъде остойностено, се отнася до оценката на Комисията 
на задоволителното изпълнение на ключов етап 395. Другите слабости не 
поставят под въпрос оценка на Комисията на другите ключови етапи. 

Комисията не е оценила всички критерии, свързани 
с ключовия етап 

10.22. Комисията е основала оценката си за задоволителното изпълнение на 
ключовите етапи върху съответните елементи, съдържащи се в описанието му 
и свързаната с него мярка, като и двете са посочени в съответното РИС 
и механизма за проверка, предвиден в оперативното споразумение. 

10.23. Този подход е описан и във вътрешните насоки на Комисията. 
Съгласно тези насоки е необходимо да бъдат разгледани всички елементи, 
съдържащи се в описанието на ключовия етап/целта в РИС, както и елементите, 
включени в описанието на мярката в РИС. 

10.24. Ключов етап 395 „Изменения в корпоративното подоходно облагане 
през 2021 г.“ е единственият ключов етап, посочен за реформа 8 от компонент 28 
в ПВУ на Испания. Одиторите установиха, че Комисията не е оценила всички 
елементи, предвидени в РИС за този ключов етап (каре 10.1). 
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Каре 10.1 

Ключов етап 395 „Изменения в корпоративното подоходно 
облагане през 2021 г.“ 

Описание на ключов етап 395 (реформа C28.R8) в приложението към РИС 
(стр. 244): 

„Влизане в сила на измененията, внесени със Закона за бюджета за 2021 г. 
и подзаконовите актове във връзка с корпоративното облагане с цел 
увеличаване на приходите от корпоративен данък.“ 

Описание на реформа 8 (C28.R8) — Краткосрочно приемане на данъчни 
мерки за корпоративния данък – в приложението към РИС (стр. 241): 

„Реформата изменя Закона за корпоративно облагане с цел увеличаване на 
приходите от този данък в полза на публичните разходи, като същевременно 
се опростяват мерките за данъчно освобождаване и приспадане, за да се 
осигури минимална ставка от 15 % за данъкоплатците. От друга страна, 
освобождаването от данък за дивидентите и прираста на капитала, 
генерирани от дяловото/акционерното участие в местни или чуждестранни 
дъщерни дружества на испанска територия, се намалява с 5 %. Изпълнението 
на мярката ще бъде приключено до 31 март 2021 г.“ 

Комисията е оценила правилно елемента относно намаленото 
освобождаване от данък за дивидентите и прираста на капитала. Тя обаче не 
е оценила елемента относно реформата, с която се въвежда минимална 
ставка от 15 %, съобразно предвиденото в описанието на реформата 
и ключовия етап в РИС. 

10.25. Комисията и испанските органи уведомиха одиторите, че внасянето на 
изменения с цел гарантиране на минимална данъчна ставка от 15 % е 
средносрочна цел и тя не е предвидена да бъде елемент от ключов етап 395. 
Вместо това тази цел би се постигнала чрез множество други промени 
в корпоративния подоходен данък в бъдеще, включващи Закона за бюджета, 
който е приет на 28 декември 2021 г. и е влязъл в сила на 1 януари 2022 г.  

10.26. Одиторите отбелязват, че „гарантирането на минимална данъчна 
ставка от 15 %“ може да се счита за средносрочна цел, но в предоставената от 
държавата членка документация и в оценката на Комисията няма препратка към 
този елемент. В оценката не се посочва защо този елемент не е от значение за 
ключов етап 395 и как и кога този елемент на реформата ще бъде анализиран 
и оценен. Въпреки това Комисията е дала оценка, че целият ключов етап е 
изпълнен задоволително. 
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10.27. В ситуация, при която даден ключов етап не е изпълнен, плащането на 
целия или на част от финансовия принос (или на заема, ако е приложимо) следва 
да бъде спряно за максимум шест месеца. Спирането на плащане може да бъде 
отменено единствено ако държавите членки предоставят на Комисията 
доказателства за задоволително изпълнение на ключовите етапи и целите. Ако 
това не стане в рамките на шест месеца, Комисията следва да намали 
пропорционално размера на финансовия принос или заема (ако е приложимо). 

10.28. Не е ясно обаче как Комисията и държавите членки са получили 
размера на различните плащания към държавите членки и какъв дял има всеки 
ключов етап или цел. Следователно е неизвестно каква е компенсацията за 
изпълнението на всеки отделен ключов етап или цел. Към момента Комисията не 
е разрешила този проблем чрез възприемане на метод за изчисляване на 
размера на средствата, които следва да не бъдат отпуснати при спиране или 
намаляване на плащането. При липсата на такъв метод и на количествена 
информация относно ключовите етапи и целите не е ясно как Комисията би 
изпълнила член 24 от Регламента за МВУ и как би определила количествено 
последиците от неизпълнението на ключов етап 395. 

Недостатъчно надеждни критерии за ключовия етап, 
свързан със системите за контрол на държавата членка 

10.29. Надеждността на предложените от държавите членки системи за 
мониторинг и контрол е условие за одобряването на плановете за възстановяване 
и устойчивост. В оценката си на тези планове Комисията е установила 
недостатъци в системите на държавите членки. Ето защо през 2021 г. тя е 
поискала от 16 държави членки да включат допълнителни реформи и ключови 
етапи, за да могат да преодолеят тези слабости12. Изпълнението на тези ключови 
етапи е предпоставка за изпълнението на ПВУ и за редовността на бъдещите 
разходи по МВУ. Когато в РИС ключовите етапи и целите не са ясно определени, 
съществува риск да има затруднения с оценяването им и те да не могат да 
изпълнят целта, която трябва да подпомагат. 

                                                      
12 ПРИЛОЖЕНИЕ XIV ОТ Годишния отчет за дейността за 2021 г. на ГД „Икономически 

и финансови въпроси“. 
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10.30. За Испания ключов етап 173 „Интегрирана информационна система за 
Механизма за възстановяване и устойчивост“ е един от ключовите етапи, 
въведени във връзка със системата на Испания за контрол. Испанските органи са 
изтълкували свързаните с ключовия етап изисквания в смисъл, че системата 
следва да бъде надлежно създадена, а не непременно да бъде напълно 
функционираща. Следователно одитният доклад, изискван от РИС с цел 
доказване на задоволителното изпълнение на този ключов етап, се 
съсредоточава върху разработването на системата, а не върху действителното ѝ 
функциониране. Комисията е поискала допълнителна информация, за да провери 
дали системата действително е била в състояние да събира и съхранява данни 
относно бенефициентите, изпълнителите, подизпълнителите и действителните 
собственици. 

10.31. Комисията е потвърдила чрез собствения си тест, че системата е била 
в състояние да изпълнява тези функции, и е оценила ключов етап 173 като 
задоволително изпълнен. В обобщението на оценката си обаче тя е отбелязала 
две оставащи слабости в начина, по който системата работи с информацията 
относно действителните собственици (в случая на чуждестранни предприятия без 
регистриран представител в Испания). Тези слабости са повлияли на начина, по 
който тази информация е събрана, и на начина, по който може да се осъществи 
достъп до нея за целите на контрола. 

10.32. Комисията е обсъдила тези проблеми с испанските органи, които са 
съгласували решения за премахването им. Испанските органи са посочили, че 
изпълнението на тези решения ще отнеме между шест и девет месеца. 
Независимо от това, въпреки че решенията са договорени на 1 декември, 
Комисията е направила положителна предварителна оценка на заявката за 
плащане още на 3 декември. Комисията не е договорила какъвто и да е 
официален план за действие с испанските органи. Без такъв план не е ясен 
графикът за корективни действия, с които да бъдат отстранени оставащите 
ограничения на системата, и не е гарантирано изпълнението им. 

10.33. Формулировката на РИС е позволила на Комисията да счете ключовия 
етап за задоволително изпълнен. Въпреки че не поставяме под въпрос тази 
оценка, на практика някои елементи на интегрираната информационна система 
не са функционирали към момента, в който е била направена оценката. 
Комисията възнамерява допълнително да провери този ключов етап 
в последващите си одити. 
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Недостатъчна документация на процеса по оценяване 

10.34. Всяка система за вътрешен контрол следва да включва одитна следа: 
пълна и прозрачна документация относно начина, по който е оценено 
изпълнението на ключовите етапи и целите. В собствената си бележка относно 
структурата на вътрешния контрол за МВУ Комисията подчертава това, като 
посочва, че „част от всяка цялостна система за контрол е да се създадат правила 
за управление на документи, за да се гарантира възможно най-пълна прозрачност 
на работните методи, както и за да се осигурят пълни одитни следи“. За да 
осигури одитна следа, Комисията документира елементите, свързани със 
задоволителното изпълнение на даден ключов етап или цел (вж. точка 10.7). 

10.35. При два ключови етапа13 ЕСП установи, че одитната следа е 
недостатъчна, за да обхване всички елементи, които според нея имат отношение 
към процеса на оценка. В каре 10.2 е представен пример за един от тези два 
случая. 

Каре 10.2 

Пример за недостатъчна одитна следа за оценката на ключовия 
етап 

Описание на ключов етап 215 (реформа C14.R1) в приложението към РИС 
(стр. 138): 

„Уебсайтът ще събира данни относно туризма в Испания от най-различни 
източници на статистически данни за туризма, включително от публични 
и частни органи като например INE, Turespaña, Националната банка на 
Испания, AENA или RENFE, и ще бъде функциониращ.“ 

Комисията е счела, че всички елементи на ключов етап 215 са изпълнени и е 
заключила, че ключовият етап е задоволително изпълнен. В аналитичния 
раздел на досието за обобщението на оценката Комисията е посочила, че 
уебсайтът, свързан с ключовия етап, функционира и че непрекъснато събира 
и актуализира публични данни относно туризма от частни и публични органи. 

Одитната следа на процеса на оценяване за ключов етап 215 обаче не е 
съдържала никакви доказателства, че Комисията е проверила дали уебсайтът 
е събирал данни от основните източници на статистически данни за туризма. 

                                                      
13 Ключов етап 215 „Стартиране на уебсайта DATAESTUR за събиране на данни относно 

туризма“, ключов етап 303 „Влизане в сила на Устройствения закон за образованието“. 
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Годишни отчети за дейността и други 
въпроси, свързани с управлението 
10.36. Годишните отчети за дейността (ГОД) са основният инструмент на 
генералните дирекции на Комисията за докладване относно това дали те имат 
достатъчна увереност, че прилаганите процедури за контрол гарантират 
редовността на разходите. Декларацията за достоверност на генералния 
директор в ГОД на ГД „Икономически и финансови въпроси“ за 2021 г. за първи 
път включва разходи по МВУ.  

10.37. Декларацията за достоверност за 2021 г. на генералния директор 
потвърждава, че процедурите за контрол, въведени от ГД „Икономически 
и финансови въпроси“, осигуряват необходимите гаранции относно:  

i) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите 
и 

ii) прилагането на член 22, параграф 5 от Регламента. 

10.38. През 2021 г. ГД „Икономически и финансови въпроси“ е създала свои 
стратегии за одит и контрол за МВУ и е започнала да прилага новата рамка за 
контрол по отношение на дейностите по МВУ. В допълнение към 
предварителната работа през декември 2021 г. ГД „Икономически и финансови 
въпроси“ е приела своя одитна стратегия. Целта на одитната стратегия е да се 
потвърди дали ключовите етапи и целите са постигнати и да направи оценка дали 
националните органи са създали изискваните системи за управление и контрол 
във връзка с редовността на плащанията и защитата на финансовите интереси на 
ЕС при изпълнението на ПВУ от тяхна страна.  

10.39. Одитната стратегия предвижда три вида последващи одити: 

o одити относно изпълнението на ключовите етапи и целите (редовност); 

o одити на системите, при които център на вниманието е събирането на данни 
и докладването относно ключовите етапи и целите в държавите членки 
(редовност); 

o одити на системата по отношение на защитата на финансовите интереси на 
ЕС. 
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10.40. Разумната увереност относно редовността на плащането за Испания се 
основава на всеобхватен предварителен контрол. Механизмите на Испания за 
мониторинг и контрол за МВУ са новосъздадени. В съответствие със стратегията 
за контрол на Комисията резултатите от последващия одит или контрол върху 
изпълнението на допълнителните поети задължения във връзка с проверявания 
ключов етап (вж. точка 10.33) ще бъдат на разположение по-късен етап. 

10.41. За разлика от други програми на ЕС, за МВУ Комисията прави 
качествена оценка на резултатите от контрола и на нивото на риск, свързано 
с операциите, но без да прави никакви изчисления на процента грешки. 

10.42. Разходите по МВУ през 2021 г. не са част от оповестения в ГДУИ на 
Комисията общ риск при плащане за разходите по МВУ. В отделна декларация 
Комисията се позовава на декларацията на оправомощения разпоредител 
с бюджетни кредити, че съществува достатъчна увереност относно 
законосъобразността и редовността на единственото плащане по Механизма за 
възстановяване и устойчивост, извършено през 2021 г. Увереността се основава 
на положителната оценка на доказателствата за изпълнението на ключовите 
етапи, свързани със заявката за плащане. 

10.43. ЕСП отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е 
включила раздел за „обръщане на внимание“ във връзка с МВУ като част от 
цялостното си одитно становище в ГДУИ. Разделът за „обръщане на внимание“ се 
отнася до някои елементи от концепцията за стратегията за контрол за МВУ във 
връзка със законосъобразността и редовността, които все още предстои да бъдат 
доразработени през 2022 г.14 

                                                      
14 Приложение VI от том III на ГДУИ за 2021 г. 
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Заключения и препоръки 

Заключения 

10.44. Цялостните одитни доказателства, които получихме чрез нашата 
проверка и които представихме в настоящата глава, сочат, че един от ключовите 
етапи, свързан с първото изплащане в полза на Испания, не е задоволително 
изпълнен. Комисията все още не е определила метод за остойностяване на 
въздействието от неизпълнението на даден ключов етап или цел. Нашето 
собствено становище е, че грешката на е съществена. 

10.45. Другите слабости, констатирани в работата на Комисията при 
оценяването на ключовите етапи, касаят недостатъчно надеждните критерии за 
ключов етап и недостатъчната документация за работата ѝ, макар че това не 
засяга оценката на изпълнението на ключовия етап. 

Препоръки 

10.46. Въз основа на нашите констатации и заключения за 2021 г. 
Европейската сметна палата отправя следните препоръки: 

Препоръка 10.1 — Комисията следва да обосновава 
елементите, които счита, че нямат отношение към оценката 
на ключовите етапи и целите 

Елементите, съдържащи се в оперативните споразумения и Решението за 
изпълнение на Съвета, за които се счита, че нямат отношение към 
задоволителното изпълнение на ключовите етапи и целите, следва да бъдат ясно 
и прозрачно обосновани.  

Целева дата за изпълнение — незабавно 
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Препоръка 10.2 — Комисията следва да приеме 
методология за (частично) спиране на плащания 

Комисията следва да разработи методология за определяне на размера на 
сумата, която трябва да бъде задържана съгласно членове 24, параграфи 6 и 8 от 
Регламента. 

Целева дата за изпълнение — незабавно 

Препоръка 10.3 — Комисията следва да подобри 
документирането на оценката на ключовите етапи и целите 

Комисията следва да усъвършенства документирането на оценката на ключовите 
етапи и целите чрез пълно документиране на всички елементи, проверени по 
време на последващата проверка. 

Целева дата за изпълнение — незабавно 
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Приложения 
Приложение 10.1 — плащания по МВУ през 2021 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни от документа на Комисията „Показатели по Механизма за възстановяване и устойчивост“. 

Испания 9 037 10 000

Италия 8 954 -

Франция 5 118 -

Гърция 2 310 -

Германия 2 250 -

Румъния 1 851 -

Португалия 1 808 -

Чешка република 915 -

Словакия 823 -

Хърватия 818 -

Белгия 770 -

Австрия 450 -

Литва 289 -

Латвия 237 -

Словения 231 -

Дания 202 -

Кипър 131 -

Естония 126 -

Малта 41 -

Люксембург 12 -

Държави членки 
с одобрен ПВУ 

Авансово 
финансиране на 

БФП по МВУ

(в млн. евро)

FR

DE

LU

PT

IT

GR

RO

CZ SK

AT

SI

LV

LT

CY

BE

HR

DK

EE

MT

ES

Изплатена БФП по МВУ
без авансово 
финансиране
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГЛАВА 1 — ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ И 

СЪПЪТСТВАЩА ИНФОРМАЦИЯ“ 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

През 2021 г. станахме свидетели на постепенното облекчаване на ограниченията, наложени 
по време на световната пандемия, но годината също така разкри истинското измерение на 
социалните и икономическите разходи, причинени от COVID-19.  

Бюджетът на ЕС до голяма степен допринесе за смекчаване на икономическото въздействие 
на пандемията и за засилване на европейските икономики и повишаване на тяхната 
устойчивост. NGEU и Механизмът за възстановяване и устойчивост са само два примера за 
единния отговор на ЕС в контекста на COVID-19. 

Освен това в тези изключителни времена Комисията продължи да отдава голямо 

значение на това да се гарантира, че бюджетът на ЕС се изразходва отговорно и 
правилно, както и на работата с всички заинтересовани страни, включително държавите 
членки, за да се увери, че чрез него се постигат осезаеми резултати по места. 

Комисията внимателно следи изпълнението на бюджета на ЕС. Ако установи, че 
държави членки, посредници или крайни бенефициери са похарчили пари на ЕС неправилно, 
тя предприема незабавни мерки за коригиране на тези грешки и за събиране на средствата, 
ако това е необходимо. 

Изпълнението на бюджета на ЕС предполага обработка на милиони операции и стотици 
хиляди проверки по всички програми и режими на управление. Комисията се стреми да 

намери подходящия баланс между ниско ниво на грешки, бързи плащания и разумни 

разходи за контрол.  

Въпреки че финансовото управление на бюджета на ЕС се е подобрило с течение на времето, 
при някои видове разходи продължава да съществува по-голяма вероятност за грешки. Тези 
разходи обикновено се регламентират от по-сложни правила и схеми за възстановяване. 
Комисията продължава да установява къде са проблемите и да предприема превантивни и 
корективни мерки за преодоляване на установените слабости и за да гарантира по-добро 
предотвратяване и разкриване на грешките във времето за всички програми. 

ОДИТНИ КОНСТАТАЦИИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2021 ГОДИНА 

Надеждност на отчетите 

1.8 Комисията приветства факта, че отчетите на ЕС за 15-а поредна година се оценяват като

несъдържащи съществени грешки. 
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Редовност на операциите 

1.18 а) По отношение на приходната част на бюджета на ЕС Комисията приветства

факта, че според Европейската сметна палата (ЕСП) приходите продължават да не са 
засегнати от съществени грешки. 

Комисията също така приветства факта, че според ЕСП проверените системи, свързани с 
приходите, като цяло са ефективни. Както и по отношение на собствените си констатации, 
Комисията ще предприеме последващи действия във връзка с проблемите, установени при 
одита на ЕСП в някои държави членки, от които ще се изисква да предприемат подходящи 
мерки за отстраняване и преодоляване на установените недостатъци. 

Комисията ще продължи да засилва последващите действия по отношение на отдавнашните, 
все още нерешени въпроси, свързани с ТСР, и оттеглянето на резервите във връзка с ДДС, 
когато това е възможно. 

Що се отнася до действията за намаляване на разликата между потенциално дължимите и 
събраните мита, Комисията отбелязва, че макар общата цел на плана за действие в областта 
на митниците да не е намаляването на тази разлика, в няколко действия от плана за действие 
е заложена амбицията да допринесат за постигането на тази цел (вж. също отговора на 
Комисията по точка 3.13). 

б) По отношение на редовността на разходите собствената оценка на Комисията, основана

на многобройните одити и проверки за риска при плащане, т.е. остатъчното ниво на грешки 
към момента на плащането, след превантивния контрол от нейна страна, остава стабилно — 
1,9 % от съответните разходи, т.е. на същото равнище като през 2020 г. Тази стабилност 
съответства на факта, че по-голямата част от разходите през 2021 г. все още се отнасят до 
програмния период 2014—2020 г.  

Предвид многогодишния характер на нейните разходи и стратегии за контрол, 
Комисията полага значителни усилия за извършване на контрол след плащанията и за 
продължаване на извършването на корекции. Тези усилия са отразени в оценката на нивото 

на риска при приключване на програмата1, който възлиза на общо 0,8 % (0,9 % през 
2020 г.). Това е доста под прага на същественост от 2 % и съответства както на достигнатите 
равнища през годините след 2016 г., така и на целта на Комисията. 

Благодарение на богатата информация, получена от нейните проверки, и на подробния ѝ 
анализ Комисията е в състояние да разграничи разходите, за които рискът при плащане 

е над 1,9 %, както следва: 

 разходи със среден риск, с риск при плащане между 1,9 % и 2,5 %, представляващи

23 % от общите разходи, и

 разходи с по-висок риск, с риск при плащане над 2,5 %, които представляват 22 %
от общите разходи за 2021 г.

Съответно Комисията заключава, че повече от половината от разходите (55 %) са с нисък 
риск, тъй като рискът при плащане е под прага на същественост (за подробности вж. 
годишния доклад за управлението и изпълнението за 2021 г., том II, стр. 50). 

1 Тъй като мерките по Европейския фонд за гарантиране на земеделието не приключват, рискът при 
приключване в областта на селскостопанските разходи се заменя с окончателната сума, изложена на 
риск. 
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Въздействие върху риска от грешки поради сложността на правилата и начина, по който се 
отпускат средствата на ЕС 

1.19 — първо тире Комисията споделя заключението, че рискът от грешки е по-нисък

при разходите, които се извършват съгласно опростени правила (предимно тези, свързани с 
права за получаване на плащане). Поради това Комисията се стреми да продължи усилията си 
за опростяване във възможно най-голяма степен при разработването на програмите за 
периода 2021—2027 г., особено в областта на научните изследвания и иновациите и 
политиката на сближаване, като насърчава използването на опростени варианти за разходите 
и финансирането, което не е свързано със схемите за разходи, и с новия модел на изпълнение 
на ОСП. 

Второ тире Въпреки че сложността на правилата може да допринесе за по-висок

риск от грешки, Комисията смята, че въведените системи за контрол позволяват да се 
намалят рисковете, свързани с някои от по-сложните програми. 

Комисията предприема целенасочени корективни действия по-специално за категориите със 
среден и по-висок риск. Тези действия включват повишаване на осведомеността на 
бенефициерите и партньорите по изпълнението относно приложимите правила на ЕС и 
повтарящите се проблеми, адаптиране на стратегиите за контрол, когато е необходимо, 
прилагане на извлечените поуки към бъдещите програми и опростяване на правилата, когато 
това е възможно. 

В същото време може да са нужни сложни условия и правила за допустимост, когато за 
постигането на амбициозни цели на политиката е необходимо целево насочване на помощта, 
или когато трябва да се спазят основни принципи на единния пазар (правила за обществените 
поръчки или за държавната помощ).  

Ето защо законосъобразността и редовността трябва да бъдат балансирани с постигането 

на целите на политиките, като същевременно се отчитат и разходите за изпълнение. 

1.20 Комисията споделя мнението на ЕСП, според което начинът на отпускане на

средствата има отражение върху риска от грешки.  

Въз основа на подробната информация, с която разполага обаче, Комисията смята, че 
рисковете при плащане не са съществени в еднаква степен при плащанията за 
възстановяване на разходи. Излагането на риск може да се различава в рамките на една и 
съща област на политиката и дори в рамките на една и съща разходна програма. 

Разходи с висок риск 

1.22—1.23 Въз основа на подробната си оценка Комисията разделя разходите си според

оценката за свързания с тях риск при плащане. Въз основа на това Комисията смята, че за 45 
% от съответните разходи рискът при плащане е по-висок от 1,9 %, което ниво е стабилно в 
сравнение с 2020 г.  

Това се отнася до някои оперативни програми по функция „Сближаване“, т.е. само тези, при 
които се наблюдават сериозни недостатъци и/или процент на грешката над 1,9 %; 
безвъзмездните средства за програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“ и други 
сложни безвъзмездни средства по същата функция от МФР; отделни разплащателни агенции 
по ОСП по отношение на директните плащания и развитието на селските райони, както и 
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някои държави членки по отношение на пазарните мерки, при които процентът на грешка е 
над 1,9 %. 

Вж. също отговора на Комисията по точки 1.19 и 1.20. 

1.24 В областта на политиката „Сближаване, устойчивост и ценности“ въз основа на

обща типология Комисията и одитните органи установиха като цяло същите категории 
нередности като ЕСП: недопустими разходи, проблеми с обществените поръчки, одитната 
следа и държавната помощ.  

Комисията предприема действия с програмните органи, които отговарят като първа инстанция 
за предотвратяването и откриването на грешки, чрез действия за изграждане на капацитет и 
чрез одити, за да се намалят грешките. Комисията разпространи актуализирани насоки, които 
в съчетание с изискваното използване на опростени варианти за разходите имат за цел да 
подобрят допълнително качеството на проверките на управлението.  

Комисията също така изпълнява своите планове за действие в областта на обществените 
поръчки и държавната помощ. С тези действия се цели да се помогне на администраторите и 
на бенефициерите на средства от ЕС да подобрят своите практики в областта на 
обществените поръчки и да намалят риска от нередности, свързани с прилагането на 
правилата за държавната помощ, чрез програми за обучение и разпространение на съответна 
информация до заинтересованите от ЕСИ фондовете страни. И накрая, плановете за 
корективни действия, които се изискват от органите, отговарящи за съответната програма, 
всеки път, когато бъдат установени недостатъци, също допринасят за подобряване на 
системите за съответните програми. 

1.25 Що се отнася до областта на политиката „Природни ресурси и околна среда“, по

отношение на пазарните мерки и развитието на селските райони, оценката на ЕСП е в 
съответствие с оценката на Комисията, която също отчита по-висок риск от грешки в тези 
области. Съгласно настоящата законодателна рамка на ОСП се прилагат сложни условия и 
правила за допустимост, когато за постигането на амбициозни цели на политиката е 
необходимо целево насочване на помощта. Поради това е необходимо съображенията за 
законосъобразност и редовност да се балансират с постигането на целите на политиките, като 
същевременно се вземат предвид разходите за изпълнение. За периода 2023—2027 г. 
Комисията работи по този въпрос, като насърчава използването на опростени варианти на 
разходите и като опростява ОСП. 

1.26 В областта „Научни изследвания и иновации“ финансирането въз основа на

действителните разходи остава относително сложно и податливо на грешки, по-специално за 
някои видове бенефициери (вж. точка 1.19), въпреки усилията на Комисията да предоставя 
насоки на всички участници.  

Освен това, като алтернатива на финансирането въз основа на действителните разходи, 
Комисията насърчава по-широкото използване на еднократни общи суми и система на 
единични разходи за разходи за персонал, налични във всички безвъзмездни средства, които 
са основният източник на грешки. 

1.27 По отношение на „Съседните региони и светът“ Комисията смята, че по-

нискорисковите разходи по тази глава не се ограничават само до плащанията за бюджетна 
подкрепа и до административните разходи, а включват и други разходи в сегментите на 
прякото и непрякото управление, които са с нисък или среден риск при плащане. 
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Типология на грешките: допустимост и нарушения на правилата за държавните помощи и за 
обществените поръчки 

1.28 Типологията на грешките отразява сложността на правилата. Затова Комисията работи

постоянно за опростяване на правилата, доколкото е възможно, и за повишаване на 
използването на по-прости механизми за изпълнение, като например опростени варианти на 
разходите. Намаляването на бюрокрацията за бенефициерите и намаляването на сложността 
са сред ръководните принципи за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 
г. Вж. също отговора на Комисията по точка 1.19. 

1.29 По отношение на случаите на грешки при допустимостта, установени от ЕСП във

фондовете на политиката на сближаване, Комисията смята, че за две операции във 
връзка с една програма няма правно основание за налагане на финансови корекции. 
Комисията отбелязва също така, че една трета от изчисленото от ЕСП ниво на грешки се 
отнася само до една национална програма, насочена към справяне с младежката 
безработица, и отразява много специфичен проблем. Комисията също така прави препратка 
към отговора си по точки 5.15 и 5.22. 

По отношение на научните изследвания и иновациите Комисията отбелязва, че 
„недопустимите проекти“ не са често срещан източник на грешки в тази област на политиката. 

1.30 Комисията отбелязва, че през последните години грешките, свързани с правилата за

държавната помощ, установени от органите на държавите членки и от Комисията, 
продължават да са с по-малка честота при фондовете на политиката на сближаване, което 
показва въздействието на мерките, разработени в рамките на плана за действие на Комисията 
за държавните помощи. 

Обществените поръчки продължават да имат значителен дял грешки, докладвани от одитните 
органи, които понастоящем по-добре откриват такива проблеми, което е знак, че действията 
за административен капацитет, изпълнявани съгласно плана за действие на Комисията в 
областта на обществените поръчки, също дават резултати. Комисията също така прави 
препратка към своите отговори по точки 5.27 и 5.29. 

Разходи с нисък риск 

1.32 Въз основа на своята подробна оценка Комисията смята, че (частите от) програмите за

финансиране, които са нискорискови, т.е. свързаният с тях риск при плащане е под 1,9 %, 
както и през 2020 г., съставляват около 55 % от съответните разходи през 2021 г.  

Това включва разходите на огромна част от разплащателните агенции в областта на ОСП и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и някои от оперативните програми по 
функция „Сближаване“, т.е. тези с нисък процент на грешка; разходите, свързани с действията 
„Мария Склодовска-Кюри“; безвъзмездните средства, отпускани от Европейския 
научноизследователски съвет; Европейската космическа агенция и Европейската агенция за 
ГНСС; Механизма за свързване на Европа; „Еразъм+“; фонд „Убежище, миграция и интеграция“; 
бюджетната подкрепа, субсидиите и административните разходи.  

В областта „Природни ресурси и околна среда“ Комисията е удовлетворена от 
заключението на ЕСП (както е посочено и в глава 6), че директните плащания по ЕФГЗ, 
представляващи 68 % от разходите за природни ресурси, продължават да не са засегнати от 
съществени грешки. Това е в съответствие със заключенията на самата Комисия в годишния 
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отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ относно разходите по 
ОСП. 

Информация на Комисията относно редовността 

Оценка на Комисията на нивото на грешки 

1.36—1.38 Като постига нивото на увереност от долу нагоре и на детайлно равнище, т.е.

по програми или други съответни сегменти на разходите, тъй като изпълнението не е 
хомогенно за всички програми и държави членки, Комисията има за цел да установи къде се 
проявяват проблеми, за да се предприемат съответните подходящи коригиращи действия. 

Комисията е сигурна в информацията относно рисковете при плащане и рисковете при 

приключване, представена в годишния доклад за управлението и изпълнението 
(ГДУИ). Тази информация се основава на стотици хиляди проверки, извършвани всяка година 
от Комисията и от държавите членки въз основа на техните внимателно разработени 
стратегии за контрол, съобразени със спецификите на разходните програми. 

Комисията следи отблизо риска при плащане и риска при приключване с цел рискът при 
приключване да се поддържа под прага на същественост от 2 %. 

Комисията също така отбелязва, че нейният подход в качеството ѝ на институция, отговаряща 
за управлението на бюджета на ЕС, е различен от подхода, следван от ЕСП в качеството ѝ на 
външен одитор. Това може да доведе до известни разлики в изчислението на нивото на 
грешки от двете институции. 

Освен това Комисията невинаги споделя оценката на ЕСП относно отделните грешки. 

Въз основа на извършената работа Комисията смята, че рискът при плащане, представен в 
ГДУИ за МФР 1 „Единен пазар, иновации и цифрови технологии“, е представителен за нивото 
на грешки (вж. точки 4.6 и 4.29 в глава 4). 

По отношение на областта „Сближаване, устойчивост и ценности“ Комисията отбелязва, че 
максималната стойност на нейната оценка на грешките за функция 2 от МФР (2,3 %), която е 
взета предвид в ГДУИ за изчисляването на общия риск на Комисията при плащане, попада в 
изчисления от ЕСП диапазон на грешките за трета поредна година. 

За функция 3 „Природни ресурси и околна среда“ Комисията приветства оценката на ЕСП 
за процента на грешка (1,8 %), което е под прага на същественост и съответства на оценката 
на Комисията относно риска при плащане. 

1.39 Комисията продължава да предприема действия за подобряване на ефективността на

последващите проверки. 

Например в областта на научните изследвания и иновациите Общата служба за одит на 
Комисията работи по аспектите, посочени в предишни доклади на ЕСП. Повечето от 
действията за справяне с тези проблеми се изпълняват и Комисията ще продължи да работи 
по тях. 

В областта на политиката на сближаване Комисията смята, че като цяло може да се 
разчита на работата на одитните органи и техните контролни органи, с изключение на 
ограничен брой от тях, както е посочено в годишните отчети за дейността. В някои случаи 
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установените допълнителни грешки са случайни и не свидетелстват за системна слабост на 
равнището на одитния орган.  

През 2021 г. Комисията продължи да си сътрудничи в широк план с одитните органи на 
държавите членки, за да гарантира последователна и стабилна рамка за увереност и контрол, 
включително в условията на практически ограничения за извършване на одити по време на 
пандемията, както и за да подобри качеството на дейността по получаване на увереност, 
когато е необходимо, повишавайки необходимите способности за установяване и коригиране 
на грешки.  

Оценка на риска, изготвена от Комисията 

1.40 — 1.41 Както е обяснено в отговора на параграф 1.36, Комисията е сигурна в

информацията относно рисковете при плащане и рисковете при приключване, представена в 
ГДУИ. 

В областта на научните изследвания и иновациите Общата служба за одит на Комисията е 
предприела действия за надлежно изпълнение на препоръките на ЕСП относно последващите 
одити, както и относно методологията за изчисляване на процента на грешка за „Хоризонт 
2020“. Въз основа на това Комисията е уверена в резултата от процента на грешка, изчислен 
за тази функция от МФР. 

Като се има предвид по-подробното сегментиране на разходите в зависимост от рисковите 
профили и системите за контрол в областта „Сближаване, устойчивост и ценности“, а също 
и като взема предвид работата, извършена от ЕСП, при откриването на грешки Комисията 
успява да идентифицира конкретната част от съвкупността от програмите, която е най-
вероятно да бъде засегната от грешки. Така тя има възможност да дава диференцирана 
представа за нивото на грешки при всички извършени плащания и ясно да открои областите, в 
които са необходими подобрения.  

Комисията е убедена, че нейната подробна оценка, основаваща се на комбинация от 
документни проверки и одитна дейност на място, обхващаща различните индивидуални 
програми и пакети от документи за предоставяне на увереност, в зависимост от определените 
за тях рискове, ѝ дава възможност да определи разумна и справедлива приблизителна оценка 
на процентите на грешките за всяка програма и кумулативно за всички програми.  

За да се справят с риска от оставащи неоткрити грешки, генералните дирекции изчисляват и 
максималната стойност на своя ключов показател за резултатите относно 
законосъобразността и редовността на разходите, който се използва за оценка на риска при 
плащане в областта на политиката на сближаване и за функция 2 в ГДУИ. 

В областта на политиката „Съседните региони и светът“ Комисията смята, че проучването 
на процента остатъчни грешки е подходящо за целта и не подлежи на ограничения, които 
може да допринесат за подценяване на нивото на грешките. 

Докладване от страна на Комисията относно финансовите корекции и събирането на 
средствата 

1.43 По отношение на ГДУИ за 2021 г. Комисията е положила значителни усилия, за да

представи по пълен и прозрачен начин всички мерки, както превантивни, така и корективни, 
приложени през финансовата година от Комисията и от държавите членки. Комисията 
приветства потвърждението на ЕСП, че преразглеждането е довело до опростяване на 
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докладването на финансовите корекции и събирането на средства и до изясняване на 
размера на неправомерните разходи, коригирани и върнати в бюджета на ЕС. 

1.44 Комисията е съгласна, че по-голямата част от нетните корекции и събирането на

средства се отнасят за периода 2014—2020 г. От нетните корекции и събирането на средства 
в размер на 631 милиона евро за природни ресурси най-малко почти 439 милиона евро (69 
%) са свързани с периода 2014—2020 г. Тази сума представлява 57 % от общия размер на 
наложените на държавите членки нетни корекции от 765 милиона евро.  

По отношение на сближаването корекциите на Комисията се прилагат от началото на МФР 
за периода 2014—2020 г. нататък на равнището на държавите членки, като се гарантира 
навременно и ефективно изпълнение. Моделът за получаване на увереност е насочен към 
осигуряване на ниво на грешка от 2 % за всяка от програмите. До момента не са извършени 
нетни финансови корекции поради силно ограничителните критерии, които трябва да бъдат 
изпълнени, както е определено от съзаконодателя. Въпреки това тази нова разпоредба, 
въведена през периода 2014—2020 г., продължава да действа като стимул за държавите 
членки да извършват финансови корекции на първа инстанция, преди да представят своите 
годишни отчети.  

1.45 Превантивните мерки на държавите членки не се отчитат като дължащи се пряко на

Комисията. Въпреки това поради причините, обяснени в отговора по точка 1.44, Комисията 
смята, че корективният капацитет следва да включва и корекциите, извършени от държавите 
членки по искане на Комисията. 

Комисията обясни по прозрачен начин как се получава процентът от 3,3 % и какви са 
различните компоненти на сумата от 5 620 млн. евро в ГДУИ. (Вж. ГДУИ за 2021 г., том III, 
приложение 5, стр. 31 и том II, приложение 2, стр. 44). 

Комисията отбелязва, че за да се осигури цялостен преглед на всички приложими нива на 
контрол съгласно съществуващата финансова и правна рамка, следва да се вземат предвид и 
мерките, предприети от държавите членки. В минали доклади те вече бяха представени, 
макар и отделно. В областта на сближаването представените корекции бяха тези, свързани с 
одитните органи.  

Въздействието на процедурата, свързана с върховенството на закона, върху редовността 
на разходите за 2021 г. 

1.46 Комисията смята за необходимо да се изпрати уведомление до Унгария съгласно член

6, параграф 1 от Регламента относно обвързаността с условия, за да защити финансовите 
интереси на Съюза от настоящи или бъдещи рискове и да се справи с широко 
разпространените и взаимносвързани нередности и недостатъци, установени в тази държава 
членка.  

Преди 2021 г. за справяне с тези нередности и недостатъци Комисията можеше да използва 
само мерките, предвидени в секторното законодателство. Тя използваше широко тези мерки, 
за което свидетелства мащабът на финансовите корекции, наложени на Унгария с течение на 
времето, наред с отправяните години наред препоръки и искания. Тези мерки обаче като цяло 
бяха свързани с разходи, вече декларирани пред Комисията, и в продължение на много 
години не дадоха възможност да се предотврати напълно продължаването на тези или 
подобни нередности и недостатъци и да се промени системата по структуриран начин.  

Влизането в сила през 2021 г. на Регламента относно обвързаността с условия допълни 
секторното законодателство с по-широк инструмент, който дава възможност за справяне с 
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тези недостатъци по структуриран начин с течение на времето. Изпращането на уведомление 
съгласно Регламента относно обвързаността с условия обаче е само първата стъпка от 
процедурата и държавата членка може да представи информация, която е възможно да 
разсее опасенията и/или да представи коригиращи мерки, насочени към преодоляване на 
причините за тези опасения. Процедурата за приемане на мерки за защита на финансовите 
интереси на Съюза и за отмяна на тези мерки трябва да зачита принципите на обективност, 
недискриминация и равно третиране на държавите членки и да се провежда съгласно 
безпристрастен и основан на обективни данни подход. Комисията може само да предлага 
мерки на Съвета, който отговаря за тяхното приемане.  

Поради всички горепосочени причини Комисията не може да предвиди мерките, които в 
крайна сметка ще бъдат приети от Съвета. Поради това в годишния доклад за управлението и 
изпълнението (ГДУИ) Комисията е длъжна само да докладва за действията, предприети на 
нейно институционално равнище. 

ДОКЛАДВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С 
ИЗМАМИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ЗА 
ПРЕДПОЛАГАЕМИ ИЗМАМИ  

1.53 По отношение на ОСП и въз основа на вече извършената работа в рамките на

препоръката относно измамите, съдържаща се в годишния доклад на ЕСП за 2019 г., 
Комисията ще направи необходимото за изпълнение на препоръките, отправени от ЕСП в 
нейния Специален доклад № 14/2022 — „Европейската комисия и борбата с измамите в 
областта на общата селскостопанска политика — необходими са по-задълбочени усилия“.  

Що се отнася до работата на одитните органи в областта на политиката на сближаване, 
Комисията приветства докладваното в точка 5.49 подобрение при използването на контролни 
списъци, в които изрично се разглежда рискът от измами. Комисията подчертава значението 
на текущото прилагане, заедно с програмните органи, на съвместната стратегия за борба с 
измамите, разработена със сътрудничеството на OLAF, в съответствие с принципа на 
Комисията за нулева толерантност към измамите. Това включва по-специално 
популяризирането и непрекъснатото подобряване на инструмента за извличане на данни и 
оценка на риска Arachne, който понастоящем се предоставя на държавите членки за ползване 
на доброволен принцип и наскоро бе включен като инструмент за задължително използване в 
предложеното преразглеждане на Финансовия регламент. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1.53—1.58 Комисията подчертава, че отдава голямо значение на доброто финансово

управление на бюджета на ЕС. В качеството си на институция, която управлява бюджета на 

ЕС, Комисията въведе солидни, многогодишни стратегии за контрол, предназначени за 
предотвратяване, откриване и коригиране на установените слабости. Тя непрекъснато ги 
адаптира, разработва и подобрява и също така предприема действия в стремежа си към по-
нататъшно опростяване на всички програми. Комисията също така отбелязва, че нейният 
подход в качеството ѝ на институция, отговаряща за управлението на бюджета на ЕС, е 
различен от подхода, следван от ЕСП в качеството ѝ на външен одитор. Това може да доведе 
до известни разлики в изчислението на нивото на грешки от двете институции. 
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Комисията приветства факта, че отчетите на ЕС за 15-а поредна година се оценяват като 
несъдържащи съществени грешки. По отношение на приходната част на бюджета на ЕС 
Комисията смята, подобно на ЕСП, че тя не съдържа съществени грешки. 

По отношение на разходите Комисията приветства изчисления от ЕСП процент на грешка в 
размер на 1,8 % за областта на политиката „Природни ресурси и околна среда“, който е под 
прага на същественост и е в съответствие с оценката на Комисията за риска при плащане. 
Комисията също така е съгласна с общото заключение на ЕСП, че нивото на грешка при 
разходите за „Европейска публична администрация“ не е съществено. 

Комисията е сигурна в информацията относно нивата на грешка и рисковете при плащане, 
представена в ГДУИ. Освен това Комисията смята, че процентът на грешка, който най-добре 
отразява всички усилия, положени както от държавите членки, така и от нейните служби, е 
рискът при приключването (вж. също отговора по точка 1.34), измерващ нивото на грешки, 
което остава след извършването на всички последващи проверки и корекции. За 2021 г. 
общият риск при приключване се оценява на 0,8 %, което е значително под прага на 
същественост от 2 % и е в съответствие с равнището от предходни години (0,7 % през 2019 г. 
и 0,9 % през 2020 г.). 

Освен това благодарение на извършения от самата нея подробен анализ на управлението по 
програми (вж. също отговора по точка 1.18, буква б) Комисията е в състояние да получи 
нюансирана представа за нивото на риска в рамките на областите на политиката и в 

рамките на разходните програми. Това показва, че рисковете при плащане за разходите по 
области на политиката не са еднородно ниски, средни или високи (вж. ГДУИ за 2021 г., том II, 
стр. 50).  

 Подобен подход дава възможност на Комисията да установи точно къде са рисковете
и техните първопричини и да предприеме целенасочени корективни мерки: по-

нискорисковите разходи — тези, за които рискът при плащане е под 1,9 %,
съставляват 55 % от общите разходи,

 среднорисковите разходи, за които рискът при плащане е между 1,9 % и 2,5 %,
съставляват 22 % от общите разходи, а

 по-високорисковите разходи, за които рискът при плащане надхвърля 2,5 % или са
установени сериозни слабости, съставляват 23 % от общите разходи.

Това допринася за заключението на Комисията, че рискът при плащане е под прага на 

същественост за над половината от съответните разходи.  

И накрая, що се отнася до докладването относно финансовите корекции и събирането на 
средства, Комисията внесе подобрения, както потвърждава ЕСП. 
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГЛАВА 2 — БЮДЖЕТНО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ“ 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

Комисията подчертава, че са били предприети всички необходими мерки, за да се гарантира 
пълното и ефективно изпълнение на бюджета на ЕС в съответствие със съществуващата 
финансова и правна рамка. 

Бюджетът на ЕС за 2021 г. беше първият в рамките на новата 7-годишна многогодишна 
финансова рамка (МФР за периода 2021—2027 г.). Късното приемане на Регламента за МФР 
(17 декември 2020 г.) доведе до това, че правните актове за новото поколение програми бяха 
приети едва в хода на годината. Това се отрази на изпълнението на бюджета през 2021 г., 
като забави започването на дейностите по много програми и етапи на изпълнението (покани 
за представяне на предложения, подбор, сключване на договори) и съответно плащанията. 
Освен това продължаващите особени обстоятелства, причинени от пандемията от COVID-19, 
повлияха в голяма степен и на приключването на програмите и инструментите отпреди 
2021 г. в целия бюджет на ЕС. Значителна част от бюджетните кредити за поети задължения 
бяха пренесени или препрограмирани за изпълнение през периода 2022—2025 г.  

Равнището на неизпълнените поети задължения („reste à liquider“ — RAL), произтичащи от 
настоящата и предишните МФР, беше по-малко в края на 2021 г. в сравнение с предходната 
година. Това се дължи в голяма степен на препрограмирането на отпуснатите средства за 
2021 г., както и на ускорените плащания за текущите програми в рамките на политиката на 
сближаване. Номиналното увеличение на стойността на RAL към края на 2021 г. в сравнение с 
2020 г. е свързано с изпълнението на NextGenerationEU (NGEU).  

Що се отнася до повишените рискове и предизвикателства за бюджета на ЕС, рискът от 
нарастване на условните задължения, свързани със SURE, е незначителен. Предоставените от 
държавите членки гаранции в размер на 25 милиарда евро, които са в основата на SURE, са 
първото ниво на защита на този инструмент, като те обхващат 2,5 години експозиция на ЕС. 
Освен това SURE разполага и с други предпазни мерки. По-конкретно, неговият портфейл от 
заеми е създаден така, че да ограничава риска от концентрация, годишната експозиция и 
прекомерната експозиция спрямо отделни държави членки. Освен това при необходимост 
Комисията може също да рефинансира съответните заеми. 

Що се отнася до увеличените рискове за бюджета на ЕС, породени от нахлуването на 
Русия в Украйна, Комисията представи на 18 май 2022 г. пакет от мерки, свързани с темите, 
възникнали вследствие на тази война — от сигурността на енергийните доставки до 
недостига на инвестиции в сферата на отбраната на ЕС и подкрепата за Украйна. Всички тези 
теми могат да имат отражение върху бъдещите бюджети на ЕС. Те обаче нямат връзка с 
изпълнението на 2021 финансова година. 
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БЮДЖЕТНО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2021 Г. 

Изпълнение на бюджета 

Последици от късното приемане на регламентите за изпълнението на бюджетните 
кредити за поети задължения 

2.5 Ниският процент на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения през

2021 г. не означава, че неизпълнените бюджетни кредити вече не могат да се използват. Той 
означава, че те ще бъдат изпълнени през следващите години в съответствие с Регламента за 
МФР и съответните основни актове. Що се отнася до средствата под режим споделено 
управление, нуждите и възможността за прехвърляне на транша поети задължения за 2021 г. 
към следващи години вече бяха предвидени в Регламента за МФР.  

Всъщност Комисията успя да гарантира, че бюджетните кредити за 2021 г. са или ще бъдат 
изцяло усвоени благодарение на препрограмирането на програмите под споделено 

управление в съответствие с член 7 от Регламента за МФР1, на преносите в съответствие с 
Финансовия регламент и други приложими основни актове и на пълното усвояване на 
оставащия наличен бюджет. 

2.8 Вследствие на забавеното приемане на секторното законодателство, през 2021 г. не бяха

одобрени никакви програми и поради това траншът поети задължения за 2021 г. по 
програмите по линия на РОР беше препрограмиран за периода 2022—2025 г.  

Трябва да се подчертае, че основните причини за забавеното програмиране са не само 
забавеното законодателство, но и противоречащите си приоритети на държавите членки, 
които трябваше първо да се справят с предизвиканата от пандемията от COVID криза и 
последиците от нея и поради това се съсредоточиха върху препрограмирането на програмите 
за периода 2014—2020 г. въз основа на възможностите, заложени в ИИОК(+) и REACT-EU, 
както и върху изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост. 

Усвояване на ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. 

2.14—2.16 и фигура 2.2 Комисията би искала да изтъкне, че за Европейския

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) действителното усвояване на 
средствата за периода 2014—2020 г., разпределени в началото на периода на програмиране, 
е 79 %, което е много добър резултат. Ситуацията, представена от ЕСП във фигура 2.2, 
включва допълнителни ресурси, отпуснати от МФР за периода 2021—2027 г. за 2021 и 
2022 г. В противен случай реалната ситуация за всяка държава членка също щеше да се 
различава от представеното във фигура 2.3. 

Като така, представената съвкупна ситуация включва програмите по ЕСИФ за периода 2014—
2020 г. с оставащи две години за изпълнение (31 декември 2023 г.) освен за ЕЗФРСР, при 
който съществуващите програми ще продължат до края на 2025 г. Поради това Комисията 
изтъква, че описаните забавяния при изпълнението нямат отношение към ЕЗФРСР. 

1 COM(2022) 81. 
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Бюджетни трансфери 

2.19 Наблюдаваното увеличение на стойността на трансферите се дължеше най-вече на

специфичната ситуация през 2021 г. (забавено стартиране на новите програми, трайни 
последици от COVID-19 за изпълнението на проектите) и те бяха свързани най-вече с 
прецизиране на нуждите, за да се гарантира пълно изпълнение. Трансферите (корекциите) при 
поетите задължения бяха извършени предимно за да се улесни максималното изпълнение на 
бюджета и да се реагира на непредвидените обстоятелства, да се отрази окончателното 
приемане на съответните основни актове (за да се приведат сумите в бюджета в съответствие 
с окончателно приетите суми) и да се вземе под внимание късното приемане на тези основни 
актове. 

Неизпълнени поети задължения от бюджета на ЕС и NGEU 

2.26 Комисията изтъква, че друг важен фактор за намаляването на неизпълнените поети

задължения от 2020 г. до 2021 г. бяха ускорените плащания за програмите за периода 
2014—2020 г. в рамките на политиката на сближаване. Забавеното стартиране на фондовете 
на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. означаваше, че новогенерираните 
RAL за 2021 финансова година са по-ограничени. 

2.31 Комисията измерва „reste à liquider“ (RAL) и спрямо размера на икономиката на ЕС. От

края на 2021 г. до края на 2027 г. съотношението между RAL (без NextGenerationEU) и БНД на 
ЕС се очаква да намалее от 1,7 % на 1,6 %. Освен това неизпълнените поети задължения са 
свързани предимно с това кога се дължат плащания от ЕС към бенефициерите и са отчасти 
естествена последица от бюджетната система на ЕС с различни бюджетни кредити за поети 
задължения и бюджетни кредити за плащания. 

2.32 Комисията наблюдава изпълнението на бюджета и развитието на общото равнище на

неизпълнените поети задължения (RAL), както и свързаните с тях основни фактори. Тя редовно 
информира Европейския парламент и Съвета за прогнозните нужди и потенциалните рискове 
за бъдещето. Тази информация е включена по-конкретно в годишен доклад за дългосрочната 
прогноза за бъдещите входящи и изходящи потоци на бюджета на ЕС за периода 2021—
2027 г., който е част от интегрираните отчети за финансите и управленската отговорност 
(IFAR) съгласно член 247 от Финансовия регламент.  

Комисията изготвя своята прогноза въз основа на широк кръг от налични данни 
(изпълнението на бюджетите за предходните години, изпълнението и последните промени в 
актуалния бюджет и бъдещите нужди, представени в проектобюджета за следващата година). 
Освен това Комисията взема предвид прогнозите на държавите членки за изпълнението на 
фондовете в областта на политиката на сближаване — основния двигател на общия размер на 
прогнозите за плащанията съгласно МФР. Комисията ще продължи да предлага подходящи 
равнища на бюджетните кредити за плащания в рамките на годишните бюджетни процедури, 
за да се отговори на нуждите от плащания. Комисията припомня обаче, че приемането на 
бюджетните кредити в крайна сметка е от компетентността на бюджетния орган. 

Докладване във връзка с COVID 19 

2.39 Както е посочено в отговорите по годишния доклад на ЕСП за 2020 финансова година,

Комисията се съсредоточава върху възстановяването от пандемията от COVID-19 и изпълнява 
задълженията си за докладване, по-специално за NGEU. Комисията не възнамерява да 
изготвя допълнителни доклади за незабавните ответни мерки в допълнение към вече 
съществуващите доклади за различните инструменти. 
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РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Паралелно прилагане на различни бюджетни инструменти 

2.40 Комисията ще работи съвместно с държавите членки за идентифициране и свеждане до

минимум на рисковете, свързани с изпълнението — чрез ежедневна работа с управляващите 
органи, комитетите за мониторинг, годишните срещи за преглед на изпълнението, специална 
комуникация, евентуални планове за действие и т.н. 

Комисията изтъква също, че проблемите, свързани с изпълнението, посочени в точка 2.40, не 
засягат двата земеделски фонда (ЕЗФРСР и ЕФГЗ), за които бе приет преходен период за 
2021 г. и 2022 г. 

2.41 Както е посочено в отговора ѝ на препоръка 2.3 от годишния доклад на ЕСП за 2020 г.,

Комисията отново заявява, че вече предоставя значителна консултантска подкрепа на 
държавите членки в рамките на споделеното управление и ще продължи да го прави. Що се 
отнася до допълнителните рискове, които могат да възникнат в контекста на кризата, 
причинена от пандемията от COVID-19, и на допълнителните средства, разпределени на 
държавите членки, Комисията подчертава, че е предоставила допълнителна целенасочена 
подкрепа на органите, управляващи програмите, с цел справяне със ситуацията и е работила 
паралелно с одитните органи, за да се гарантира стабилен и хармонизиран одитен подход. 
Въпреки обстоятелствата бе отправено ясно послание към програмните органи, че спазването 
на правилата продължава да бъде задължително предварително условие. 
Комисията продължава внимателно да преценява ситуацията и възможното въздействие на 
продължителна криза върху процеса на даване на увереност и предоставя постоянна 
подкрепа на всички програмни органи с цел подобряване на административния им капацитет. 

Що се отнася до ЕЗФРСР, Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532, в който са 
предвидени правила с реалистични и изпълними изисквания за контрол за държавите членки 
в областта на общата селскостопанска политика. Изменените правила бяха ограничени от 
гледна точка на срока на действие и обхвата и предлагаха алтернативни методи за 
осъществяване на контрол от страна на държавите членки в рамките на свързаните с COVID-
19 ограничения и поради това, в съчетание с работата на сертифициращите органи, 
продължиха да осигуряват добра основа за даването на увереност. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Заключения 

2.55 Що се отнася до изпълнението на поетите задължения, основната причина за

забавеното програмиране беше не само забавеното приемане на законодателството само по 
себе си, но и пандемията от COVID и противоречащите си приоритети, тъй като държавите 
членки трябваше първо да се справят с кризата и последиците от нея. Поради това те се 
съсредоточиха върху препрограмирането на програмите за периода 2014—2020 г. въз основа 
на възможностите, заложени в ИИОК(+) и REACT-EU, и върху изготвянето на плановете за 
възстановяване и устойчивост. 

Комисията припомня, че земеделските фондове не са засегнати от забавено стартиране на 
новите програми, като се има предвид преходният период, приет за периода 2021—2022 г. 
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2.56 Що се отнася до плащанията, те се ускориха през 2020 г. и 2021 г. до голяма степен

поради значителните усилия за препрограмиране, положени в рамките на Инвестиционната 
инициатива в отговор на коронавируса (ИИОК) и на Инвестиционната инициатива в отговор на 
коронавируса — плюс (ИИОК+) през периода 2020—2021 г. Възможността за временно 
съфинансиране от ЕС в размер на 100 %, предоставена от ИИОК+, беше използвана от 
17 държави членки (и ЕТС) в 179 програми, което доведе до увеличение с 12,9 милиарда евро 
на плащанията по ЕФРР, КФ, ЕСФ и ИМЗ. 

Изпълнението на програмата бележи напредък В тесен диалог с държавите членки Комисията 
следи отблизо програмите, изложени на риск от забавяне.  

Комисията предоставя значителна техническа подкрепа и консултантски услуги на държавите 
членки, напр. транснационалните мрежи от специалисти в областта на ОВР, общностите на 
специалистите и партньорските обмени на ГД REGIO, JASPERS, мрежата и механизма за 
подкрепа на европейските служби по широколентовия достъп, FI-compass и т.н.  

Освен това със законодателното предложение за действия по линия на сближаването за 
бежанците в Европа (CARE) се предлагат допълнителни извънредни мерки, напр. възможност 
за специално кръстосано финансиране между ЕФРР и ЕСФ, незадължителна временна ставка 
на съфинансиране от ЕС в размер на 100 % за 2021—2022 счетоводна година, увеличаване 
на предварителното финансиране, свързано с транша по линия на REACT-EU за 2021 г., и 
стандартни опростени варианти за разходите.  

През март 2022 г. Комисията създаде специален уебсайт, посветен на кризата с бежанците от 
Украйна, на който програмните органи имат достъп до всички тълкувателни отговори относно 
използването на всички налични ресурси на ЕС. 

Накрая, Комисията изтъква, че представената ситуация включва допълнителните средства за 
ЕЗФРСР от МФР за периода 2021—2027 г. В противен случай реалната ситуация за всяка 
държава членка щеше да бъде различна. 

2.62 Що се отнася до докладването, Комисията се съсредоточава върху възстановяването от

пандемията от COVID-19 и изпълнява своите задължения за докладване, по-конкретно за 
NGEU. Комисията не възнамерява да изготвя допълнителни доклади за незабавните ответни 
мерки в допълнение към вече съществуващите доклади за различните инструменти. 

Препоръки 

Препоръка 2.1 — Неизпълнени поети задължения 

Комисията приема препоръката. 

Комисията вече наблюдава изпълнението на бюджета и развитието на общото равнище на 
неизпълнените поети задължения (RAL), както и свързаните с тях основни фактори. Тя редовно 
информира Съвета и Европейския парламент за прогнозните нужди и потенциалните рискове 
за бъдещето. Тази информация е включена по-конкретно в годишния доклад за дългосрочната 
прогноза за бъдещите входящи и изходящи потоци на бюджета на ЕС за периода 2021—
2027 г., който е част от интегрираните отчети за финансите и управленската отговорност 
(IFAR) съгласно член 247 от Финансовия регламент.  

Комисията ще продължи да предлага подходящи равнища на бюджетните кредити за 
плащания в рамките на годишните бюджетни процедури, за да се отговори на нуждите от 
плащания, също и с оглед на правилата за изпълнение за конкретни програми и фондове, 
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приети от съзаконодателите. Комисията припомня, че приемането на бюджета в крайна сметка 
е от компетентността на бюджетния орган. 

Препоръка 2.2 — Устойчивост на експозицията на бюджета на ЕС 

Комисията приема препоръката. 

Комисията непрекъснато наблюдава рисковете, свързани с условните задължения, и при 
необходимост периодично ги обсъжда (обикновено на всеки два месеца) в рамките на 
Управителния комитет за условни задължения. Рисковете, свързани с условните задължения, 
се отчитат ежегодно в доклада по член 41, параграф 5 съгласно разпоредбите относно 
финансовото отчитане. 
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГЛАВА 3 — ПРИХОДИ“ 

ВЪВЕДЕНИЕ В ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

Комисията приветства заключението на Европейската сметна палата (ЕСП), че приходите 
продължават да не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи, свързани с 
приходите, като цяло са ефективни. 

Комисията ще предприеме последващи действия по установените от ЕСП проблеми. Що се 
отнася до традиционните собствени ресурси (ТСР) и собствените ресурси на база данък 
върху добавената стойност (ДДС), Комисията ще продължи да полага усилия, за да засили 
последващите действия по отношение на свързаните с ТСР въпроси, които остават 
неприключени от дълго време, и да оттегля резервите във връзка с ДДС, когато е възможно. 
Тя ще предприеме последващи действия във връзка със слабостите в отчитането на ТСР, 
установени при одитите на ЕСП в Ирландия, Швеция и Италия. Ако не бъде намерено решение 
в определените срокове, по отношение на несъответствията в отчитането на ТСР в Италия 
може да бъде образувано производство за установяване на нарушение. Несъбраните суми в 
сметка „Б“ ще продължат да бъдат наблюдавани внимателно във всички държави членки, 
включително чрез целенасочени документни проверки на отчитането на ТСР в допълнение към 
обичайната програма за проверки.  

Що се отнася до ДДС, Комисията ще започне да преразглежда своите оперативни процедури в 
средата на 2023 г., като се възползва от експертния опит, придобит във връзка с наскоро 
опростения собствен ресурс на база ДДС. Междувременно тя ще продължи да разглежда 
резервите в контекста на проверките си и да използва наличните инструменти, за да определя 
срокове за националните органи, когато е уместно. 

По отношение на собствените ресурси от БНД Комисията ще продължи да си сътрудничи с 
държавите членки с цел да се подобри още повече своевременността на процеса на проверки 
на тези собствени ресурси, така че текущият цикъл на проверки да бъде приключен до края на 
2024 г. Евростат въведе система за мониторинг на спазването от държавите членки на 
правните изисквания и информира по прозрачен начин заинтересованите страни за 
състоянието на резервите, свързани с БНД. 

РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

3.8 Комисията прилагаше методиката за включване в бюджета на актуализациите на

корекцията за Обединеното кралство за 2017—2019 г., в която се отчитат правните и 
бюджетните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (Брексит). От 2021 г. 
актуализациите на корекцията за Обединеното кралство вече не са част от системата на 
собствените ресурси. Поради това съществуващата до 2021 г. методика за финансиране на 
корекцията за Обединеното кралство спря да се прилага.  

След Брексит актуализациите на корекцията за Обединеното кралство са част от финансовото 
споразумение в рамките на Споразумението за оттеглянето, сключено между ЕС и 
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Обединеното кралство. Съответните вноски на Обединеното кралство постъпват в бюджета на 
ЕС като „други приходи“, а не като собствени ресурси. С това третиране на вноските на 
Обединеното кралство в бюджета на ЕС след Брексит всъщност се запазват еднаквото 
третиране на „другите приходи“ и целостта на системата на собствените ресурси. 

ПРОВЕРКА НА ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН 
КОНТРОЛ  

Отчитане и управление на ТСР от държавите членки 

3.10—3.11 и каре 3.1 

Що се отнася до слабостите, установени в Италия, в процес на разработване е ИТ проект, чрез 
който несъответствията в отчитането на ТСР да бъдат отстранени до края на юни 2022 г. С 
писмо от 29.4.2022 г. италианските органи уведомиха службите на Комисията, че е в ход 
първият етап от внедряването на новата система. Комисията следи внимателно напредъка в 
изпълнението на плана за действие на Италия. Ако след крайния срок — края на юни 2022 г. 
— несъответствията между отчета за събраните мита и отчета за установените, но все още 
несъбрани мита (т.нар. отчети за сметка „А“ и за сметка „Б“) продължат, този проблем ще бъде 
разгледан в рамките на производството за установяване на нарушение, предвидено в член 
258 от ДФЕС. 

3.12 Комисията ще предприеме последващи действия във връзка с проблемите, установени

при одитите на ЕСП в Ирландия, Швеция и Италия по отношение на начина, по който 
националните митнически органи управляват несъбраните мита. Тя ще направи това в 
рамките на обичайните си последващи действия по предварителните констатации на ЕСП и от 
тези държави членки ще бъде поискано да предприемат подходящи мерки за отстраняване на 
установените недостатъци.  

В по-общ план Комисията припомня, че сметките от този вид (събиране на неплатени 
митнически задължения, или сметка „Б“) по своята същност са свързани с висок риск от 
недостатъци и сложност. Комисията ще продължи да проверява сметка „Б“ при своите 
проверки на ТСР. Освен това бе започнат пилотен проект за документна проверка през 2022 г. 
на неприключените случаи по сметка „Б“ в допълнение към обичайните проверки на място, 
извършвани от Комисията. Документната проверка обхваща всички 27 държави членки. 

Управление на риска, свързан с ТСР, и намаляване на разликата между 

дължимите и събраните мита 

3.13 Като цяло пандемията от COVID-19 принуди митническите органи да променят

приоритетите си и да отложат някои дейности, за да се съсредоточат върху реакцията срещу 
пандемията и да приложат необходимите мерки за улесняване на търговията, по-специално 
по отношение на личните предпазни средства. 

Вследствие на препоръките в историческия доклад на групата от експерти, представен на 31 
март 2022 г., Европейската комисия подготвя пакет за реформа в областта на митниците, 
включително законодателно предложение за преразглеждане на Митническия кодекс на 
Съюза до края на годината. Поради това някои действия, предвидени в плана за действие в 
областта на митниците, бяха отложени в очакване на евентуалните нови насоки в пакета. По 
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същата причина се очаква оценката на въздействието по действие 17 да бъде приключена 
една година по-рано (в края на 2022 г. вместо 2023 г.). 

Що се отнася до преразглеждането на стратегията за управление на риска в областта на 
митниците, Комисията работи по изготвянето на нова стратегия и на придружаващ я план за 
действие, като определя възможните действия, които да бъдат включени. 

Новата стратегия за управление на риска в областта на митниците обаче ще трябва да бъде 
съобразена с възможните нови насоки и мерки от новия законодателен пакет за митниците, 
който предстои да бъде представен до края на 2022 г. 

3.14 Екип от представители на Съюза в Северна Ирландия осигурява строг надзор и

наблюдение на правилното прилагане, спазване и налагане на спазването на правилата на ЕС 
от органите на Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия. Обединеното 
кралство обаче не предоставя достъп в реално време до информационните системи, 
съдържащи съответните митнически данни, съгласно Решение № 6/2020 на Съвместния 
комитет. На представителите на Съюза се предоставя само ограничена информация a 
posteriori на седмична и месечна база, което ограничава техните права. 

Резерви по отношение на ДДС и отворени въпроси по отношение на ТСР 

3.15 Както правилно подчертава ЕСП, към 31 декември 2021 г. броят на неприключените

въпроси, свързани с ТСР, е намалял, докато този на нерешените от дълго време въпроси е 
останал стабилен. Комисията би желала да изтъкне очевидното намаляване на нерешените от 
дълго време въпроси, които датират отпреди 2014 г., за тригодишния период 2019—2021 г. 
(от 34 % на 19 %). Напредъкът, постигнат от Комисията в приключването на нерешените от 
дълго време въпроси, се потвърждава от намаляването им с 47 % (от 122 в края на 2019 г. на 
58 в края на 2021 г.). 

Що се отнася до ДДС, Комисията потвърждава констатираното от ЕСП подобрение по 
отношение на оттеглянето на резервите, свързани с ДДС, и би искала да подчертае, че една 
пета от всички резерви са оттеглени само за една година, което се счита за много добър 
резултат, като се има предвид също така, че оттеглянето на резервите зависи от 
сътрудничеството на държавите членки. 

3.16 Нормативната уредба не предоставя на извършващите проверка служители на

Комисията никакви законови правомощия да определят официални срокове по време на 
проверката. Законодателството предоставя на Комисията само два инструмента, посочени в 
член 9, параграф 1, втора алинея от Регламент № 1553/89 на Съвета: определяне на срок с 
начисляване на лихва за забава след изтичането му или започване на процедура за 
установяване на нарушение. Тези инструменти обаче могат да се използват само когато не 
може да бъде постигнато споразумение с държавата членка.  

Междувременно Комисията ще продължи да разглежда резервите в контекста на проверките 
си и да използва наличните инструменти, за да определя срокове за националните органи, 
когато е целесъобразно. 

3.17 Комисията продължава да засилва последващите си действия по неприключените

въпроси, свързани с ТСР, като приоритет имат нерешените от дълго време въпроси с възможно 
финансово въздействие. Трябва да се подчертае обаче, че ускоряването на приключването на 
нерешените въпроси зависи и от сътрудничеството на държавите членки. В допълнение към 
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актуализираните вътрешни процедури, през 2022 г. Комисията формализира своите вътрешни 
срокове за последващи действия във връзка с отговорите на държавите членки. 

Освен това включените в новия Регламент относно предоставянето на собствените ресурси1 
правни разпоредби за процедурата за преразглеждане, която трябва да се провежда в 
рамките на строги законови срокове, и за годишната среща на високо равнище между 
службите на Комисията и държавите членки относно продължаващите разногласия в крайна 
сметка ще доведат до намаляване на продължителността на писмената комуникация между 
държавите членки и Комисията и ще допринесат за ускоряването и отдаването на приоритет 
на приключването на нерешените от дълго време въпроси с голямо финансово въздействие. 

Вж. също отговора на Комисията по точка 3.27. 

Работа на Комисията по ресурсите от БНД 

3.18 Вследствие на предприетите от Комисията (Евростат) действия за напомняне на

държавите членки за отговорността им да предоставят актуализираните описи на БНД и 
таблици за процеса всички останали държави членки, с изключение на една, предоставиха 
тези документи преди края на април 2022 г. Комисията е в процес на оттегляне на 
съответните общи резерви по отношение на БНД. Евростат остава в контакт с Малта във 
връзка с предаването на описа на БНД и таблиците за процеса на държавата. 

3.19 Комисията отдава голямо значение на внимателното следене за това дали държавите

членки съобщават своевременно за предприетите от тях действия по резервите във връзка с 
БНД. Евростат въведе система за мониторинг на спазването от държавите членки на правните 
изисквания (вкл. изпращане на напомнения, когато е необходимо) и информира по прозрачен 
начин заинтересованите страни за състоянието на резервите. 

Осигуряването на необходимите насоки за две хоризонтални резерви, свързани с БНД, бе 
повлияно от сложността на въпросите и задълбочената координация между различните 
статистически области. 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

3.22 Що се отнася конкретно до стратегията за контрол в областта на митническата

стойност, повечето държави членки извършиха значителни подобрения в своите системи и 
процедури след провеждането на първата целенасочена проверка на ТСР. Това е отразено и в 
писмената кореспонденция между Комисията и държавите членки в рамките на официалните 
последващи действия във връзка с отчетите, както и от същественото намаляване на общия 
размер на очакваните загуби на ТСР поради занижаване на стойността.  

Неприключените въпроси се отнасят главно до финансовите последващи действия във връзка 
със загубите на ТСР в миналото, а не до продължаващи недостатъци в стратегията за контрол 
в областта на митническата стойност.  

И накрая, трябва да се подчертае, че исканията, отправени от Комисията към държавите 
членки, невинаги могат да бъдат изпълнени незабавно (ИТ ограничения, промени в 

1 Регламент (ЕС, Евратом) 2022/615 на Съвета от 5 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС, 
Евратом) № 609/2014. 
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законодателството и/или процедурите) и съответно е нужно разумно време, за да могат да 
бъдат извършени измененията вследствие на докладите от проверките.  

3.23 Що се отнася до съдебното решение относно занижаването на стойността в

Обединеното кралство, Съдът на ЕС потвърди системните недостатъци в Обединеното 
кралство през целия период на нарушението и отговорността на държавата за възникналите 
загуби на ТСР. Освен това Съдът на ЕС одобри последователното прилагане на статистическия 
метод за целия период на нарушението (както направи Комисията), но поиска да бъдат взети 
предвид няколко допълнителни съображения. 

Като се имат предвид безпрецедентният характер на количественото определяне на загубите 
на ТСР и фактът, че в решението на Съда не се посочва ясно действителният размер на тези 
загуби, преизчисляването от Комисията също може да бъде оспорено от Обединеното 
кралство и/или държавите членки, евентуално пред Съда на ЕС. Ето защо окончателното 
количествено определяне вероятно ще отнеме значително време. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Заключения 

3.24 Комисията ще предприеме последващи действия във връзка с проблемите, установени

при одитите на ЕСП в Ирландия, Швеция и Италия, като част от обичайните си последващи 
действия по констатациите на ЕСП и от тези държави членки ще бъде поискано да 
предприемат подходящи мерки за отстраняване на установените недостатъци. Особено 
внимание ще бъде обърнато на изпълнението на плана за действие на Италия за 
отстраняване на несъответствията между отчетите за ТСР. 

Комисията ще продължи да засилва последващите си действия по неприключените въпроси, 
свързани с ТСР, като приоритет имат нерешените от дълго време въпроси с възможно 
финансово въздействие. 

По отношение на ДДС Комисията ще преразгледа оперативните процедури съобразно с новия 
опростен и изменен Регламент № 1553/89 на Съвета. Това преразглеждане ще започне през 
втората половина на 2023 г., след като бъде натрупан оперативен опит в работата с новия 
опростен собствен ресурс на база ДДС и с приложимата нова правна рамка. Междувременно 
Комисията ще продължи да разглежда резервите в контекста на проверките си и да използва 
наличните инструменти, за да определя срокове за националните органи, когато е уместно. 

3.25 Въпреки че общата цел на плана за действие в областта на митниците не е да се

намали разликата между дължимите и събраните мита, няколко от предвидените в него 
действия, които се отнасят главно до управлението на риска (действие 1 — Съвместен 
аналитичен капацитет и действие 2 — Нова стратегия за управление на риска в областта на 
митниците) и до електронната търговия (действия 3 и 4), имат амбицията да допринесат 
съществено за това. Вж. също отговора на Комисията по точка 3.13 относно напредъка в 
изпълнението на действие 2. 

332



Последващи действия по препоръките, отправени в годишните доклади за 

2018 г. и 2019 г. 

3.26 Комисията отбелязва със задоволство оценката на ЕСП за положителното развитие и

подобряването на извършвания от Комисията мониторинг на отчетите за ТСР, както и това, че 
препоръка 4.2 от Годишния доклад за 2018 г. се счита за напълно изпълнена. 

Препоръка 4.1 от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г. се изпълнява чрез прилагането на 
подход, основан в голяма степен на риска, при подбора на темите на проверките и на 
държавите, в които те да бъдат извършени, въз основа на анализ на реални данни.  

За да изпълни изцяло препоръката на ЕСП, Комисията съсредоточи своите проверки през 2020 
г. и 2021 г. (27 държави членки и Обединеното кралство) върху надеждността на отчетите за 
ТСР. Освен това по инициатива на Комисията през 2022 г. за всички държави членки се 
извършват целенасочени документни проверки на отчитането на ТСР в допълнение към 
обичайната програма за проверки. И накрая, всички отчети за ТСР се проверяват на месечна 
или тримесечна база, за да се открият евентуални необичайни практики, като незабавно се 
установява контакт с държавите членки, за да предоставят необходимите обяснения. 

3.27 Що се отнася до препоръка 1 от Годишния доклад за 2019 г., във връзка с

определението за рискови оператори, съвместният аналитичен капацитет работи с 
информацията, налична в базата данни „Наблюдение III“. В допълнение към определянето на 
алгоритми и прегледа на наличността на данни, се извършва изчистване на данните 
успоредно с работа по ИТ инфраструктурата. 

По отношение на препоръка 2 от Годишния доклад за 2019 г. — вж. отговора на Комисията по 
точка 3.17. 

Препоръка 1 — Предприемане на действия за осигуряване на надеждност на 

отчетите за ТСР на Италия 

Комисията е съгласна с тази препоръка и ако проблемът все още не е решен в срока, 
определен от Италия и ЕСП, ще разгледа несъответствията в отчитането на ТСР от Италия в 
рамките на производството за установяване на нарушение.  

Препоръка 2 — Подобряване на управлението на резервите, свързани с ДДС 

Комисията е съгласна с тази препоръка.  

Комисията планира да преразгледа своевременно своите оперативни процедури. При все това 
обаче радикалното опростяване на Регламент № 1553/89 на Съвета влезе в сила едва през 
финансовата 2021 година. Декларациите за ДДС съгласно изменения регламент ще бъдат 
подадени за първи път до 31 юли 2022 г. Планира се това преразглеждане да започне, след 
като бъде натрупан оперативен опит в работата с новите и опростени декларации и с новата 
правна рамка. 

Междувременно Комисията ще продължи да разглежда резервите в контекста на проверките 
си и да използва наличните инструменти, за да определя срокове за националните органи, 
когато е уместно. 
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Препоръка 3 — Подобряване на оценката на финансовите рискове в областта 

на митниците  

Комисията е съгласна с тази препоръка. 
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГЛАВА 4 — ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ЦИФРОВИ 

ТЕХНОЛОГИИ“ 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

По отношение на „Хоризонт Европа“, най-голямата програма за научни изследвания и 
иновации с бюджет от 95,5 млрд. евро, Комисията се възползва от опита, натрупан в рамките 
на „Хоризонт 2020“ (H2020), и продължава да прилага своята политика на опростяване. 
„Хоризонт Европа“ използва стандартен образец на споразумение за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ (MGA) за всички програми за финансиране на ЕС, широко 
използва опростени варианти на разходите (единични разходи, единна ставка и еднократни 
суми), прилага по-опростени схеми за възстановяване на разходите в съответните области и 
рационализирана система за одит. 

РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

4.6 Комисията взема под внимание нивото на грешка, изчислено от ЕСП, и ще предприеме

последващи действия по установените проблеми. 

Освен това Комисията се позовава на собствената си оценка на нивото на грешка за 
функцията от МФР, както е оповестено в Годишния доклад за управлението и изпълнението 
(вж. също отговора на § 4.29). 

По отношение на разходите за научни изследвания и иновации процентът грешки се 
изчислява въз основа на одитите, извършени през многогодишния финансов период, т.е. 418 
статистически представителни одитирани заявления за възстановяване на разходи, 
обхващащи отчетите за разходите от началото на рамковата програма H2020, и 170 одита, 
извършени по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). С други думи, Комисията избира да 
прилага многогодишни стратегии за контрол, като определя кумулативни проценти грешки за 
целия период на програмата. В случая с H2020 Комисията коригира първоначално 
изчислената остатъчна грешка въз основа на 1304 одитирани участия, приключени през 
2020 г. и 2021 г. 

Що се отнася до данните от фигура 4.3, в която е представена разбивка на процента грешки 
по видове грешки, Комисията не смята, че уравняването на предварителното финансиране на 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) е 
засегнато от неспазване на правилата за обществените поръчки. 

Вж. също отговора на Комисията по точка 4.9, буква а). 

4.7 През последните 10 години рамковите програми за научни изследвания и иновации

станаха много по-опростени. Финансирането въз основа на действителните разходи обаче 
остава сравнително сложно и предразполагащо към грешки, тъй като трябва да бъде 
съобразено с голямото разнообразие от заявления и счетоводни практики.  
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Ето защо двете важни мерки за по-нататъшно опростяване в „Хоризонт Европа“ са по-
широкото използване на еднократни суми (след успешен пилотен проект в рамките на H2020) 
и системата за единични разходи при разходите за персонал, която е налична за всяка 
безвъзмездна финансова помощ. 

Еднократното финансиране се въвежда постепенно, като първата значителна вълна се очаква 
в рамките на работната програма за 2023—2024 г. Системата за единични разходи при 
разходите за персонал (в процес на разработване) има огромен потенциал, тъй като разходите 
за персонал представляват повече от 60 % от бюджета на средната безвъзмездна финансова 
помощ и до момента са най-големият източник на грешки.  

Успоредно с това Комисията оказва подкрепа на кандидатите за участие в програмата 
„Хоризонт Европа“ чрез комуникационни кампании и семинари, насочени към бенефициерите, 
които са „по-податливи на грешки“, като малките и средните предприятия и новите участници 
в програмите. 

4.8 Комисията работи непрекъснато за постигане на опростяване. Въпреки че дейностите на

Комисията бяха насочени към систематични, широкообхватни и целенасочени комуникационни 
кампании все още обаче има някои видове бенефициери като малки и средни предприятия и 
нови участници, които са по-податливи на грешки от други. Независимо от това участието на 
тези бенефициери е от съществено значение за успеха на рамковата програма. 

Комисията отбелязва, че делът на H2020 и 7РП в общия процент грешки е по-малък от 
миналата година. 

4.9 а) Що се отнася до двата случая на нередности в процедурите за възлагане на

обществени поръчки, посочени от ЕСП, Комисията подчертава следното: 

Делото по МСЕ се отнася за случай, в който национален съд е обявил процедура за възлагане 
на обществена поръчка за незаконосъобразна, без да обезсили договора. Тъй като договорът 
е продължил да бъде в сила и строителните работи са били реално извършени, Комисията 
трябваше да приеме разходите за допустими и да извърши съответните плащания.  

Що се отнася до втория случай, Комисията взема под внимание грешката при възлагането на 
обществени поръчки, установена в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER) през 2020 г., но не смята, че тази грешка засяга одитираното 
плащане на Комисията през 2021 г. за уравняване на предварителното финансиране на 
вноската на ЕС в ACER. Грешката, посочена от ЕСП, е допусната от Агенцията във връзка с 
процедура за възлагане на обществена поръчка, за която отговаря разпоредителят с 
бюджетни кредити на Агенцията. Комисията припомня, че плаща на Агенцията изравнителна 
вноска въз основа на отчета за финансовия резултат. Комисията нямаше друга възможност, 
освен да уравни предварителното финансиране, свързано с вноската на ЕС, тъй като всички 
правни условия за уравняването бяха изпълнени. 

4.10—4.11 Комисията взема под внимание случаите на количествено измерими грешки,

допуснати от бенефициерите, за които службите на Комисията не са знаели, тъй като 
одиторите, наети от бенефициерите (одиторите, издаващи СФО), не са ги открили в рамките на 
своя мандат. 

Сертификатите за финансовите отчети (СФО) на одиторите, издаващи СФО, обхващат целия 
размер на безвъзмездната финансова помощ, заявена от участника, и удостоверяват 
предварително допустимостта на заявленията за разходите, които впоследствие ще бъдат 
възстановени от Комисията.  
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Отчитайки недостатъците и с цел по-нататъшно подобряване на качеството и надеждността 
на СФО, Комисията организира целеви уебинари, предназначени за одиторите, издаващи СФО, 
за да повиши осведомеността им относно най-често срещаните грешки по време на одитите 
(напр. разходи за персонал, подизпълнители и други преки разходи, и т.н.)  

Освен очевидно ясния образец на одитни сертификати по H2020 Комисията предоставя 
обратна информация на одиторите, издаващи СФО, когато при последващи финансови одити 
се установят грешки в СФО. 

Накрая Службата за справки по отношение на научните изследвания предоставя насоки на 
одиторите, издаващи СФО, чрез онлайн заявки. 

Недопустими разходи за персонал 

4.12 „Хоризонт 2020“ представляваше стъпка напред в опростяването и хармонизирането на

правилата за възстановяване на направените разходи. Въпреки това разходите за персонал 
продължават да бъдат основният източник на грешки. Това изглежда поне отчасти логично 
следствие от факта, че разходите за персонал заемат най-голям дял в общите разходи, 
декларирани от бенефициерите по H2020. 

Отчитайки този недостатък и при настоящата МФР (2021—2027 г.), която включва програмата 
„Хоризонт Европа“, Комисията създаде корпоративен образец на споразумение за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ, който предвижда опростен метод за начисляване на 
разходите за персонал, основан на изчисляване на дневна ставка, заменяйки водещия до 
грешки метод, използван по отношение на H2020. 

Освен това, в съответствие с констатациите в доклада на ЕСП за 2020 г., Комисията увеличи 
честотата на своите обучения и информационни дейности (вж. също отговорите на точки 4.11, 
4.20 и препоръка 4.1).  

През 2021 г. Комисията организира 7 уебинара, посветени на това как да се „избегнат грешки 
при декларирането на разходите за персонал при отпусканата безвъзмездна финансова 
помощ по H2020“. Специално бяха поканени МСП и нови участници в програмите за 
безвъзмездна финансова помощ с наближаващи отчетни периоди. По време на тези събития 
(които продължават да се провеждат на всеки два месеца през 2022 г.) Комисията насърчава 
използването на инструмента Personnel Costs Wizard („Съветник относно разходите за 
персонал“). 

Освен това Комисията организира уебинар, предназначен за служителите по проектите и 
финансовите служители, на който службите на Комисията и ЕСП направиха презентации, 
повишавайки осведомеността относно значението на намаляването на процента грешки в 
H2020. Събитието включваше изчерпателно представяне на наличните инструменти 
(ИТ инструменти, насоки, обучения, уебинари) за извършване на предварителен контрол. 

Изчисляване на почасовите ставки 

4.13 Изчисляването на почасовите ставки остава в центъра на информационните дейности,

организирани редовно от Комисията (вж. отговора на 4.12)  

Широкото използване на инструмента Personnel Costs Wizard би помогнало на бенефициерите 
да декларират правилно своите разходи за персонал. Освен това бенефициерите се 
насърчават да използват Службата за справки по отношение на научните изследвания с 
искания за преки разяснения по практически въпроси, свързани с управлението на 
безвъзмездната финансова помощ. 
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4.15 Методът на изчисление на годишните почасови ставки в H2020 се основава на

последната приключена финансова година, като се вземат предвид законоустановените 
отпуски и тринадесетата месечна заплата. Комисията счете, че това е надежден числител. В 
действителност за периоди, които не обхващат цяла финансова година, може да възникнат 
разлики в часовата ставка на едно и също лице, но бенефициерите могат да изберат опростен 
общ брой продуктивни часове, с което се предотвратява рискът от несъответствия.  

Този метод на изчисление е променен и опростен за програма „Хоризонт Европа“, като за 
всеки отчетен период ще се изчислява единна ставка. 

4.16 Анотираният образец на споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

съдържа практически примери за бонуси и изчисляване на продуктивните часове. Що се 
отнася до последното, бенефициерите имат възможност да прилагат стандартен брой 
продуктивни часове, като по този начин намаляват риска от грешки. Този вариант се 
насърчава от Комисията през целия период на изпълнение на програмата. 

Отчитане на времето 

4.17 Комисията опрости също така формалните изисквания на „Хоризонт Европа“, свързани с

отчитането на времето при разходите за персонал, свързани с проекта. Въпреки това все още 
е възможно да възникнат евентуални недостатъци при отчитането на работното време на 
персонала по проектите при отпусната безвъзмездна финансова помощ, както е видно от 
примерите, докладвани от ЕСП.  

За да се справи с неправилното отчитане на времето, Комисията предостави на участниците 
различни документи с насоки, като акцентира върху задължителния характер на отчитането 
на часовете, посветени на изпълнението на действието. С въвеждането на декларация за 
лицата, работещи изключително по действието, се цели опростяване на процедурите. 
Одиторите, наемани от бенефициерите, също са инструктирани да проверяват наличието на 
подходящи системи за водене на документация, когато предоставят сертификат за финансов 
отчет. 

Корекции за предходни отчетни периоди и други грешки при разходите за персонал 

4.18 Комисията съзнава трудностите, които методът за изчисляване на почасовата ставка

може да създаде, особено за новите участници в програмата. Независимо от това, не следва 
да се извършват корекции на финансовите отчети без основателна причина и обосновка. 

4.19 В своите насоки относно предварителния контрол на H2020 за междинни и

окончателни плащания Комисията е включила специални фишове за рискове, посветени на 
рисковете, посочени от ЕСП (използване на бюджетирани, вместо действителни разходи, 
неправилно изчислена почасова ставка, недостатъчно надлежна регистрация на времето, 
непланирани разходи за подизпълнители).  

Вече се провежда обучение на основните участници в извършването на предварителния 
контрол.  

Що се отнася до конкретния случай, свързан с допустимостта на изследовател с опит да 
получи безвъзмездна финансова помощ по действие „Мария Склодовска-Кюри“, Комисията 
отбелязва особеността на описания изолиран случай, който не следва да се приема като 
пример за често срещана грешка. 
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Кере 4.2 — Пример за недопустим научен изследовател с опит, който се е 
възползвал от индивидуална стипендия по действието „Мария 
Склодовска-Кюри“ 

В контекста на последващите действия на Комисията във връзка с констатацията на ЕСП в 

каре 4.2 бенефициерът твърди, че изследователят е натрупал допълнителен неплатен 

изследователски опит на пълен работен ден преди началото на докторантурата си. 

Еквивалентният на пълно работно време изследователски опит се измерва от датата, на която 

изследователят е получил степента, която официално му дава право да започне работа по 

докторантурата. 

Следователно общият опит в областта на научните изследвания преди крайния срок на 

поканата за представяне на предложения е по-дълъг от четири години и може да отговаря на 

второто условие за допустимост, определено в работната програма. 

Въпреки че тези допълнителни данни не са били предоставени по време на подаването на 

заявлението, Комисията трябва да ги разгледа, тъй като те могат да окажат съществено 

въздействие върху допустимостта и възстановимостта на безвъзмездната финансова помощ. 

Комисията анализира допълнителните доказателства, предоставени от бенефициера в 

подкрепа на заявлението му. 

Въпроси, свързани с частни субекти, по-специално МСП и нови участници 

4.20—4.21 Комисията споделя мнението на ЕСП (потвърдено от статистически данни), че

МСП (и новите участници в програмите) са бенефициерите, които са най-податливи на грешки. 
Въпреки това тяхното участие, което е жизненоважно за успеха на програмата, се насърчава 
на всички равнища от Комисията.  

За да смекчи проблема, Комисията се насочва предимно към новите участници в програмите и 
към МСП, като ги приканва индивидуално да участват в нейните онлайн информационни 
кампании за избягване на грешки при деклариране на разходите по H2020 (вж. също отговора 
на точка 4.12). 

Грешки в други преки разходи 

4.22 Комисията признава наличието на грешки, свързани с амортизацията, и вече е

включила в своите насоки за предварителен контрол засилен контрол, специфичен за риска 
„разходи за оборудване, които не са декларирани като разходи за амортизация“. 

Каре 4.3 — Разходи за строителни работи, декларирани и възстановени 
двукратно 

Комисията признава наличието на един случай на двойно възстановяване на средства и 

потвърждава, че вече е предприето коригиращо действие: на 25 май 2022 г. Комисията 

издаде писмо с предварителна информация до съответния бенефициер с оглед 

възстановяване на неправомерно заявената сума, която ще бъде върната през следващите 

седмици. 
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ПЕРГЛЕД НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, 
ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

4.23 Пакетът e-Grants е основен ИТ инструмент за управление на безвъзмездната финансова

помощ по рамковите програми за научни изследвания и иновации. Той обхваща целия цикъл 
на безвъзмездната финансова помощ и играе ключова роля в оперативния и финансовия 
мониторинг на H2020 и на нейния наследник „Хоризонт Европа“. 

4.24 Пакетът e-Grants е също така ключов инструмент за мониторинг на проектите и е

свързан с ABAC — ИТ инструмента на Комисията за счетоводство, който осигурява 
съгласуваност на финансовата информация.  

4.25 Инструментът Personnel Costs Wizard в действителност се популяризира систематично

във всички дейности, свързани с H2020. Въпреки това участниците в текущи програми за 
безвъзмездна финансова помощ, и по-специално многократните бенефициери, не го използват 
много често. На този етап от програмата е малко вероятно Комисията да успее да увеличи 
значително процента на потребителите. 

4.26 Комисията автоматизира управлението на безвъзмездната финансова помощ по H2020,

като цифровизацията ще продължи и в рамките на „Хоризонт Европа“. 

Във връзка с последващите одити ИТ системите на Комисията съхраняват записи на всички 
документи, събрани по време на одитите. Тези системи включват и необходимите финансови 
данни от счетоводните системи на одитираните лица, свързани с одитираните проекти. 
Поради това счетоводните данни и данните на ниво фактура са достъпни за последващи 
финансови одити. 

Свързването на счетоводните системи на бенефициерите по H2020 с отчитането по SYGMA не 
би било технически осъществимо. Освен това, тъй като бенефициерите са автономни 
структури, които не са под контрола на Комисията, подобно автоматично извличане на 
документи би породило правни проблеми. Планират се последващи одити, за да се гарантира 
подходящ обхват на извадките.  

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ДРУГИ МЕХАНИЗМИ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

4.28 Комисията приветства констатацията на ЕСП, че проверените годишни отчети за

дейността дават вярна оценка на финансовото управление на съответната генерална 
дирекция/изпълнителна агенция по отношение на редовността на свързаните с отчетите 
операции. 

4.29 В годишния отчет за дейността (ГОД) на ГД „Научни изследвания и иновации“ се

посочва, че рискът при плащане е 2,29 % за цялата група в областта на научните изследвания 
и иновациите, а процентът остатъчни грешки на ГД „Научни изследвания и иновации“ е 
1,67 %.  
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Тези проценти грешки са изчислени въз основа на резултатите от 1304 участия, одитирани от 
Комисията по H2020, които бяха на разположение при изготвянето на годишния отчет за 
дейността. Въз основа на това Комисията е уверена в резултата на процента грешки, който е 
изчислила в съответствие със своята методология. 

Комисията обърна внимание на констатациите, докладвани от ЕСП, относно изчисляването на 
процента грешки и приветства потвърждението на ЕСП. 

4.30 Рискът при плащане на Комисията за H2020 попада в диапазона, установен във

финансовата обосновка, придружаваща Регламента за H2020 (процент грешки в рамките на 
2—5 %, като процентът остатъчни грешки е възможно най-близък до 2 %). Следователно в 
този контекст не е необходимо изразяване на резерва за разходите по H2020. 

4.31 Стратегията за последващ одит, свързана с „Хоризонт Европа“, ще бъде въведена през

следващите години, като целта е да се постигне процент остатъчни грешки под 2 %.  

4.32 Комисията се ангажира да изпълни изцяло препоръките на Службата за вътрешен одит

своевременно. Независимо от това, както посочва ЕСП, една „много важна“ препоръка на 
Службата за вътрешен одит не е изпълнена поради забавянето на подписването на новия 
рамков договор с фирмите за външни одити (подписан в началото на 2022 г.).  

Що се отнася до външните одиторски фирми, наети от Общата служба за одит (ОСО), следва 
да се отбележи, че с подписания нов рамков договор се въвеждат по-строги изисквания за 
качество, като например задължително обучение, което преди не беше задължително. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 

Заключения 

4.37—4.38 Прогнозният процент грешки, докладван от ЕСП, изчислен на годишна основа, е

показател за ефективността на изпълнението на разходите на ЕС.  

В същото време Комисията изпълнява многогодишна стратегия за последващ одитен контрол 
на разходите за научни изследвания. На тази основа нейните служби изчисляват процента 
остатъчни грешки, в който се вземат предвид събраните суми, корекциите и последиците от 
всички техни проверки и одити през периода на изпълнение на програмата. 

Въз основа на извършената работа Комисията смята, че рискът при плащане, представен в 
годишния доклад за управлението и изпълнението за МФР1, е представителен за нивото на 
грешка (вж. точки 4.6 и 4.29). Тази оценка се основава на методология, която дава възможност на 
Комисията, в качеството ѝ на управител на бюджета на ЕС, да установи и разграничи областите с 
висок, среден и нисък риск и по този начин да насочи усилията си към смекчаване на риска. 

В случая с H2020 рискът при плащане (2,29 %) остава в рамките на диапазона, посочен в 
законодателната финансова обосновка, придружаваща предложението на Комисията за 
H2020. 

По отношение на „Хоризонт Европа“ все по-широкото използване на еднократни суми и 
текущото разработване на незадължителни единични разходи (единна дневна ставка за 
бенефициер), които заменят всички изчисления на разходите за персонал, ще допринесе за 
намаляване на риска от грешки. 
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Последващи действия във връзка с препоръките, отправени в годишните 

доклади за 2019—2020 г. 

4.39 Комисията смята, че всички препоръки от предишните годишни доклади на ЕСП са

изпълнени изцяло, въпреки че за реализирането на предприетите мерки ще е необходимо 
известно време. 

Препоръки 

Препоръка 4.1 — Използване на инструмента Personnel Costs Wizard 

Комисията приема тази препоръка, която се изпълнява в момента.  

Комисията непрекъснато насърчава използването на инструмента Personnel Costs Wizard чрез 
различни действия. Подробно ръководство за потребителя на Портала за финансиране и 
обществени поръчки в раздел Онлайн ръководство за H2020/безвъзмездна финансова 
помощ/управление на безвъзмездна финансова памощ/периодични доклади. 

Инструментът Personnel Costs Wizard е на разположение на бенефициерите в момента на 
кодиране на разходите във финансовите им отчети. Използването на инструмента Personnel 
Costs Wizard се популяризира във всички уебинари на тема „Избягване на грешки при 
деклариране на разходите за персонал в H2020“ през 2021 г. (достигнали общо 98 783 
преглеждания), както и в обученията и срещите с националните звена за контакт (НЗК). 

Комисията работи по адаптирането на инструмента Personnel Costs Wizard за 
„Хоризонт Европа“. 

Препоръка 4.2 — Насоки за бенефициерите 

Комисията приема тази препоръка. Осигуряването на ясно разбиране на правилата на 
„Хоризонт Европа“, по-специално на тези за допустимост на разходите, е от изключителна 
важност. 

Комисията вече е започнала изпълнението ѝ чрез: 

— От началото на програма „Хоризонт Европа“ вече се провеждат информационни и 
комуникационни събития, насочени към акцентиране на основните разлики между H2020 и 
„Хоризонт Европа“, особено по отношение на аспектите за допустимост на разходите. Трябва 
да се отбележи, че двата организирани дни на координаторите са имали повече от 170 000 
преглеждания. 

— Службата за справки по отношение на научните изследвания — специализирана служба за 
помощ, която предоставя разяснения и обяснения относно вече съществуващите програми на 
ЕС за научни изследвания (включително H2020 и „Хоризонт Европа“). 

Препоръка 4.3 — Усъвършенстване на предварителния контрол 

Комисията приема тази препоръка, която се изпълнява в момента. 

Настоящото ръководство за предварителен контрол на междинните и окончателните 
плащания по H2020, налично в GoFund, вече включва специални тематични „формуляри“, 
насочени към конкретни видове риск.  
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Един от тези формуляри обхваща риска от „неправилно изчислена почасова ставка 
(използване на оценки, неправилно изчисляване на продуктивните часове, бонуси, неправилно 
включени в почасовата ставка, и т.н.)“.  

Тази препоръка ще бъде споделена с членовете на Мрежата за научни изследвания и 
иновации за специалисти по предварителен контрол (RINEC, група, създадена през 2021 г. и 
имаща за цел споделяне на най-добри практики и рационализиране на предварителния 
контрол), с което още веднъж се подчертава важността на въпроса. 

Комисията също така ще оцени възможността за добавяне на отказ от отговорност, който да 
се появи в момента на попълване на финансовите отчети от бенефициерите, с който да им се 
напомни, че преизчисляване на часовите ставки не е разрешено.  

Препоръка 4.4 — Насоки, адресирани до независимите одитори 

Комисията приема препоръката, която се изпълнява в момента. 

Комисията подобри допълнително насоките за одиторите, издаващи СФО, като качи на 
портала за финансиране и обществени поръчки/YouTube серия от уебинари, посветени на най-
често срещаните грешки, открити по време на одитите, както и на категориите разходи, при 
които се допускат най-много грешки. 

Комисията ще продължи да повишава осведомеността на одиторите, издаващи СФО. 

Препоръка 4.5 — Функционалности в eGrants 

Комисията приема тази препоръка. 

Комисията ще продължи да се стреми към по-нататъшна цифровизация като фактор за 
опростяване. Ето защо би било справедливо да се очаква бъдещо усъвършенстване на 
цифровите ѝ инструменти. За следващата рамкова програма за научни изследвания и 
иновации Комисията ще оцени възможността да бъдат разширени функционалностите в e-
Grants за оценка на риска и автоматични проверки в съответствие със своята политика за 
опростяване.  
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 

2021 Г. НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА 

„ГЛАВА 5 — СБЛИЖАВАНЕ, УСТОЙЧИВОСТ И ЦЕННОСТИ“ 

ВЪВЕДЕНИЕ В ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

Политиката за сближаване при споделено управление се прилага от държавите членки чрез 
разнообразие от програми (415) и участници на национално, регионално или местно равнище, 
което води до многокомпонентна рамка за предоставяне на увереност. Управляващите органи 
избират операции и извършват проверки на управлението на декларираните разходи — 
първата линия на защита за предотвратяване и откриване на нередности. Одитните органи 
представляват компонент за контрол от второ ниво и потвърждават, въз основа на одити на 
системите и одити на представителни извадки от операции, дали проверките на управлението 
са били ефективни за предотвратяването на нередности. Процесът на Комисията за 
предоставяне на увереност се основава на всички резултати от одити, обобщени в пакети за 
предоставяне на увереност, които съдържат одитни становища и докладвани проценти 
грешки за всяка програма, както и на своята по-нататъшна одитна дейност за оценка на 
ефективността на работата на програмните органи и надеждността на докладваните одитни 
становища и проценти грешки. 

На фона на тази разнообразна реалност Комисията осигурява пълна прозрачност в 
съответните годишни отчети за дейността (ГОД) на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“. 

- Подробна оценка на състоянието на всяка програма, например ефективността на
функционирането на системите за управление и контрол и процентите грешки, която се
основава на всички налични резултати от одити (вж. графиките на страници 39 и 59 от ГОД за
2021 г. съответно на ГД „Регионална и селищна политика“ и на ГД „Трудова заетост, социални
въпроси и приобщаване“).

- Потвърдените проценти грешки за всяка програма за предходната счетоводна година и
последните докладвани проценти грешки, преди и след допълнителните корекции от
програмните органи в резултат на одити, както и одитното становище на Комисията (вж.
таблиците в приложение 7Б от всеки ГОД).

Като цяло Комисията заключи, че от началото на многогодишния период броят на програмите, 
които функционират добре или достатъчно добре, се е увеличил. Това може да се обясни с 
постоянните усилия, инвестирани в изграждането на административен капацитет, обучение, 
корективни действия, предприети в резултат на одити, и споделяне на добри практики и 
инструменти. Специфичните за програмите проценти грешки са обединени в ключов показател 
за изпълнение относно законосъобразността и редовността (КПИ 4 за ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“ и КПИ 5 за ГД „Регионална и селищна политика“), 
представен като диапазон между среднопретеглената потвърдена стойност на процента 
грешки за всички програми, допълнена с максимална стойност, за да се вземат предвид 
възможните допълнителни рискове (1,9—2,5 % за ГД „Регионална и селищна политика“ и 1,7—
2,4 % за ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“). 

В ГОД Комисията представя и важни корекции, извършени от държавите членки (над 
1,6 милиарда евро окончателни корекции общо за всички получени отчети за периода 2020—
2021 г.), включително допълнителни финансови корекции, поискани от Комисията, за да се 
предприемат последващи действия във връзка със собствените ѝ одити, одитите на 
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Европейската сметна палата (ЕСП) или докладите на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), с цел остатъчният риск за предишни програми да се намали под 2 %, когато 
това е необходимо (общо през 2021 г. — най-малко 193 милиона евро) — вж. приложение 7З 
от ГОД на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“.  

През 2021 г. Комисията поиска от одитните органи да обърнат специално внимание на новите 
условия за допустимост и елементи на гъвкавост, въведени с измененията на 
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII)/Инвестиционната инициатива в 
отговор на коронавируса — плюс (CRII+) за справяне с кризата с COVID-19, както и на 
потенциалното неоправдано използване на неотложни процедури при възлагането на 
обществени поръчки. Тя също така продължи да насърчава активно използването за периода 
2021—2027 г. на опростени варианти за разходите (ОВР) и финансиране, което не е свързано 
с разходите (FNLTC), тъй като се очаква тенденцията за грешки при тези схеми да е по-малка. 

РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ, ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА 
ДЕЙНОСТТА (ГОД) И ДРУГИ УПРАВЛЕНСКИ ДОКУМЕНТИ  

Резултати от извършеното тестване на операциите и от прегледа/повторното 

извършване на одитната дейност 

5.15 Изчисленият от ЕСП процент грешки продължава да е стабилен в сравнение с този от

предходни години. Комисията ще проследи всички установени от ЕСП грешки и ще поиска 
допълнителни финансови корекции, когато това е целесъобразно и възможно от правна 
гледна точка. Комисията отбелязва също така, че повече от една трета от изчислените от ЕСП 
проценти грешки се отнасят само до една национална програма и отразяват много 
специфичен проблем. 

Изчисленият процент грешки, оповестен в ГОД за 2021 г. на ГД „Регионална и селищна 
политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, е резултат от подробен 
анализ на състоянието на всяка програма.  

Комисията отбелязва, че максималната стойност на изчисления от нея процент грешки във 
връзка с политиката на сближаване (2,5 %), която се взема под внимание в Годишния доклад 
за управлението и изпълнението (ГДУИ) за изчисляването на общия риск за Комисията при 
плащане, попада за трета поредна година в рамките на изчисления от ЕСП диапазон на 
грешките.  

Комисията счита, че по отношение на две операции, установени от ЕСП във връзка с една 
програма за периода 2007—2013 г., не е налице правно основание за налагане на финансови 
корекции. 

5.16 Одитните органи играят важна роля в откриването на грешки, което доведе до

налагането на значителни финансови корекции и до оттегляне на суми, преди отчетите по 
програмата да бъдат представени на Комисията. Както е посочено в ГОД за 2021 г. на ГД 
„Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ от 
началото на периода 2014—2020 г. държавите членки са приспаднали общо съответно 
12,2 милиарда евро за разходи по Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР)/Кохезионния фонд (КФ) и 3,7 милиарда евро за разходи по Фонда за икономическо и 
социално развитие (ФИСР)/Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) за окончателни корекции 
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и временно оттегляне на суми в отчетите, от които 15 %—20 % са резултат от дейността на 
одитните органи.  

Одитните органи са докладвали общ процент грешки, надвишаващ 2 %, при около една трета 
от програмите, като по този начин демонстрират своя капацитет за откриване.  

Комисията е съгласна, че в отделни случаи някои грешки са останали неразкрити или са били 
отчетени по неподходящ начин при изчисляването на докладвания процент грешки. 

5.17 Въз основа на обща типология Комисията и одитните органи са установили като цяло

същите категории нередности като ЕСП: недопустими разходи, обществени поръчки, одитна 
следа и държавна помощ. Комисията ще проследи всички докладвани от ЕСП грешки и ще 
приложи допълнителни финансови корекции, когато това е целесъобразно и възможно от 
правна гледна точка.  

Комисията счита, че по отношение на две операции, установени от ЕСП във връзка с една 
програма за периода 2007—2013 г., не е налице правно основание за налагане на финансови 
корекции. 

Недопустими разходи 

5.18—5.19 Проверките на управлението служат като първа линия на защита за

предотвратяването и откриването на грешки, по-специално когато става въпрос за допустими 
разходи и правила.  

Комисията разпространи актуализирани насоки за държавите членки за програмния период 
2014—2020 г., които, наред с по-голямото използване на опростени варианти за разходите, 
имаха за цел да подобрят допълнително ефикасността на проверките на управлението за 
откриване на недопустими разходи и операции. Ефикасността на проверките зависи обаче от 
броя на служителите в съответните администрации за такива проверки, равнището на 
обучение, което са получили и съответния им опит.   

Комисията предприема превантивни и корективни действия и изисква предприемането на 
корективни мерки веднага след откриването на нередностите. Това включва подобряване на 
методологичните инструменти, наемане на допълнителни служители, включително експерти, 
провеждане на обучения относно новоразработени инструменти или относно правилното 
тълкуване на най-често срещаните грешки, както и подобряване на процедурите за подбор.  

За да е възможно през програмния период 2021—2027 г. да има по-ефективни и 
целенасочени проверки на управлението, те започват да се основават на риска с цел по-
доброто съсредоточаване на наличните административни ресурси към целевите източници на 
грешки. Това изисква непрекъснати корекции от страна на управляващите органи на 
подходите за управление на риска, които се основават на ефективни механизми за обратна 
информация между програмните органи за всички налични резултати от контрола и одита. По-
специално типологията на одитните констатации, които се докладват всяка година на 
управляващите органи, следва да им позволи да интегрират в своите оценки на риска по-
често срещаните източници на грешки и съответно да адаптират своите подходи и 
инструменти за проверки на управлението. 
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Каре 5.1 — Декларирани разходи за дейности извън зоната на 
допустимост 

В случая с Нидерландия държавата членка разясни, че по време на сесия през 2016 г. 

мониторинговият комитет е постигнал съгласие видът на операцията да бъде като тази, по 

отношение на която одитът се извършва от ЕСП (бенефициер, който не се намира в 

допустимата зона, но дейността се ползва пряко от допустимата зона). Това споразумение, 

което е включено в протокола на мониторинговия комитет, не е отразено обаче в 

последващата таблица, предложена за официално решение, в която са изброени приетите 

операции. Това беше разяснено от мониторинговия комитет през 2022 г.

5.22 От бенефициерите, изпълняващи операции в полза на участници, които са незаети с

работа, учене или обучение, се очаква да извършват пропорционални проверки на получените 
от участниците лични декларации, по-специално относно техния трудов статус, като използват 
всички възможни независими източници. Не винаги обаче бенефициерите, както и 
програмните органи, имат достъп до базите данни за социална сигурност или заетост, което 
ограничава възможността за извършване на такива проверки на практика. 

Каре 5.2 — Неизвършване на удостоверяване на статута на участник 

Статутът на младите участници, незаети с работа, учене или обучение (NEET), следва да бъде 

удостоверяван въз основа на надеждни или проверени източници, доколкото това е възможно 

и осъществимо, като се взема предвид фактът, че в член 16 от Регламента относно 

Европейския социален фонд няма определение за лице, незаето с работа, учене или обучение. 

Поради това държавите членки са тези, които решават дали да проверят допустимостта на 

участниците, както и дали са изпълнени критериите. 

В случая с посочения в края на каре 5.2 френски проект (две операции), бенефициерът 

извършва проверки на статута на участниците в базата данни на службата по заетостта. 

Допустимостта на участниците е проверена, но одитната следа на тези проверки не е напълно 

документирана. 

Комисията също така е наясно с трудностите, срещани от много други изпълнителни органи 

или бенефициери на ЕСФ/ИМЗ при достъпа до поверителни данни, свързани например с 

липсата на заетост на участниците. 

Поради тази причина в Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021—

2027 г. вече не се прави препратка към NEET като критерий за допустимост, а като целева 

група, и следователно се отнася само до „младежи“, без да се определят каквито и да било 

правила относно определението на целевата група, което е оставено на преценката на 

държавите членки. 

5.23 След въвеждането на опростените варианти на разходите Комисията работи активно

за постепенното разширяване на тяхното използване и счита, че тези усилия вече са довели 
до положителни резултати, както и до значително опростяване и намаляване на 
административната тежест.  

Както беше препоръчано от ЕСП при предишни одити, Комисията ще продължи да насърчава 
активно използването на опростените варианти на разходите (ОВР), определени в Регламента 
за общоприложимите разпоредби (РОР) за периода 2021—2027 г. с цел да се намали 
административната тежест върху бенефициерите, да се насърчи насочеността към постигане 
на резултати и да се намали допълнително рискът от грешки. 
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Каре 5.3 — Методи, използвани за възстановяване на разходите на 
бенефициерите и деклариране на разходи към бюджета на ЕС за ОВР, 
несъответстващи на нормативните изисквания. 

При посочените от ЕСП четири случая в ирландската програма, програмните органи са 

определили в различни документи до бенефициерите, че допустимите разходи по ЕСФ ще се 

основават на ОВР (единни ставки, определени в член 68, буква б) и член 68б, параграф 1 от 

РОР), като същевременно ще се прилагат национални правила за възстановяване на 

разходите, които се основават на реални разходи. Тази двойна система не се препоръчва от 

Комисията поради опростяването за бенефициерите. Това обаче не противоречи на РОР и не 

излага на риск бюджета на ЕС, тъй като реалните разходи надвишават сумите, декларирани с 

помощта на ОВР.

Недопустими проекти 

5.24—5.27 По отношение на два проекта при приключването на програма за периода

2007—2013 г. Комисията счита, че не е налице правонарушение поради обяснените в каре 5.4 
причини.  

Поради обяснените в каре 5.5 причини Комисията счита, че проектите в рамките на испанската 
програма по линия на ИМЗ са допустими, но не всички разходи са били възстановени.  

Комисията ще обмисли заедно с държавите членки алтернативни начини за предоставяне на 
одитираната схема на ИМЗ по линия на ЕСФ за следващия програмен период. 

Каре 5.4 — Проекти, които по-рано са били подпомагани чрез национални 
средства и повторно са били бюджетирани, за да получат подкрепа от ЕС 
извън периода на допустимост. 

Двата одитирани от ЕСП случая се отнасят до програмния период 2007—2013 г., за който 

няма разпоредба относно това кога могат да се избират операции. Единственото правно 

изискване е било, че съгласно разпоредбата на член 56 от Регламент 1083/2006 съответните 

разходи е трябвало да бъдат действително платени през периода на допустимост, т.е между 

1.1. 2007 г. и 31. 12.2015 г., както и че изпълнена преди 1.1. 2007 г. операция не може да 

бъде избрана за подпомагане. И двете изисквания са изпълнени в двата случая. Дори ако 

операцията действително е била избрана по-късно, това не засяга допустимостта на 

свързаните разходи, направени в рамките на периода на допустимост. 

Проектите са избрани от управляващите органи и следователно те стават част от програмата. 

Поради това Комисията не счита, че е имало каквато и да е нарушение на приложимите 

законови разпоредби. 

Съгласно член 65, параграф 6 от РОР за периода 2014—2020 г. са въведени допълнителни 

разпоредби, забраняващи подбора на реално завършени операции. Такива разпоредби обаче 

не са били в сила за програмния периода 2017—2013 г. Съгласно препоръката на ЕСП 

относно обратната сила на операциите за програмния период 2014—–2020 г. в годишния 

доклад за 2019 г. Комисията напомни на Италия за невъзможността да се подбират реално 

завършени операции за този период. 
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Каре 5.5 — Регистрация с обратна сила на лица, незаети с работа, учене 
или обучение в схемата за гаранция за младежта 

Голямата част от допуснатите участници са били безработни в деня преди началото на 

действието по инициативата за младежка заетост. С регистрацията с обратна сила незаетите с 

работа, учене или обучение младежи, които вече се възползват от национални мерки за 

трудова заетост, са установени от публичните служби по заетостта, за да бъдат интегрирани 

по линия на програмата на ИМЗ. Националната правна рамка позволява такава регистрация с 

обратна сила в рамките на определен срок, при спазване на други условия. Впоследствие 

испанските органи са информирали участниците за тяхната регистрация. 

Комисията вече е приложила финансова корекция на единната ставка от 25 %, като се е 

основала на собствените си проверки и одити. Тя счита, че тази корекция на единната ставка е 

достатъчно висока, за да покрие и допълнителните констатации на ЕСП.

5.27 По отношение на минималната продължителност на индивидуалните временни

договори националните органи са избрали минимална продължителност от 28 дни въз основа 
на заключението на Комитета по заетостта (EMCO) от декември 2018 г., независимо от 
препоръка на Комисията. 

На практика обаче за значителен брой одитирани случаи общата продължителност е била по-
голяма от 6 месеца. Понякога това е постигано чрез няколко последователни договора, 
вероятно с различни работодатели. Комисията счита, че в общи линии схемата е прилагана 
ефективно, тъй като е доближила участниците до пазара на труда и по този начин е 
увеличила шансовете им за дългосрочна заетост, както се вижда от предоставените от 
държавата членка статистически данни. 

Нарушения на правилата на вътрешния пазар 

5.30—5.31 През последните години, свързаните с държавна помощ грешки представляват

по-малък дял от грешките, установени от органите на държавите членки и Комисията

Според съгласуваната с одитните органи обща типология на грешките за последната 
счетоводна 2020—2021 г. година, само 1,7 % от констатациите, установени от държавите 
членки, и 9 % от тези, установени от Комисията, се отнасят до държавна помощ.  

Комисията продължава да прилага мерките, разработени съгласно плана ѝ за действие 
относно държавните помощи, като установява и разпространява добри практики и предлага 
обучение на всички заинтересовани от ЕСФ фондовете страни. 

5.33—5.34 Възлагането на обществени поръчки, които се характеризират със сложни

национални правила и правила на ЕС, продължава да бъде важен източник на грешки, 
открити и докладвани от одитните органи. Комисията счита, че понастоящем одитните органи 
установяват по-добре такива проблеми, свързани с обществените поръчки, което е знак, че 
действията във връзка с административния капацитет, изпълнявани съгласно плана за 
действие на Комисията относно обществените поръчки, дават резултати. Това е отразено и в 
относително ограничения брой грешки при възлагането на обществените поръчки, докладван 
от ЕСП. 

Решението на Комисията относно финансовите корекции за грешки при възлагането на 
обществени поръчки, актуализирано през май 2019 г., също допринася за това по-добро 
откриване на грешки, като предлага на Комисията и програмните органи на държавите 
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членки хармонизиран подход при работата им с нередности при възлагането на обществените 
поръчки (Решение C (2019) 3452).  

Комисията обаче предприема действия съгласно своя план за действие относно обществените 
поръчки, за да гарантира, че бенефициерите (възлагащите органи) и програмните органи 
продължават да подобряват своите практики за възлагане на обществени поръчки и да 
увеличават свързания с тях административен капацитет. 

Каре 5.7 — Слабости по отношение на проверката и изпълнението на 
договорните условия 

По отношение на споразуменията за предварително закупуване (СПЗ) (вж. Каре 5.7), 

производителите показаха подробни разбивки на производствените разходи на съвместния 

екип за преговори, който се състои от представители на седем държави членки, избрани от 

членовете на управителния съвет, и служители на Комисията. Тази информация беше счетена 

за достатъчна предвид факта, че към момента на преговорите все още не съществуваше 

ваксина срещу COVID-19. Поради търговската тайна на преговорите обаче, няма писмени 

документи за тези разбивки. 

Всички СПЗ включват разпоредба, съгласно която Комисията има право да извършва проверки 

и инспекции на място до пет години след окончателното плащане. Всяко от четирите СПЗ, 

проверени от ЕСП, доведе до разработването на ваксина, която получи разрешение за 

търговия при определени условия и във всички случаи, с изключение на един, 

производителите доставиха договорените в СПЗ количества. Следователно извършването на 

задълбочени проверки е било необходимо само в този единствен случай: събраните през 

2021 г. доказателства могат да бъдат използвани в полза на Комисията и държавите членки 

при съдебни производства за временни мерки срещу производителя, които са довели до 

положителен резултат. 

Едно СПЗ предвижда предварително плащане на производителя, за да се осигури поръчаният 

обем дози ваксини, съчетано с пълна гаранция на инвестицията, т.е. възстановяване на 100 % 

от предварителното плащане — наред с другото — в случай на невъзможност да се получи 

разрешение за търговия и за недоставени договорени дози.

Дейност, извършена от одитните органи 

5.40—5.41 При споделено управление управляващите органи по програмата контролират 

на първо място декларираните от бенефициерите разходи. Това служи като първа линия на 
защита при осигуряване на законосъобразността и редовността на разходите. Одитните 
органи извършват одити от второ ниво, за да тестват качеството на проверките на 
управлението.  

И през 2021 г. Комисията продължи да си сътрудничи интензивно с одитните органи по 
програмата, за да осигури последователна и стабилна рамка за предоставяне на увереност и 
контрол, включително в условията на практически ограничения за одити по време на 
пандемията, и да подобри качеството на дейностите за предоставяне на увереност, ако е 
необходимо, като укрепва необходимия капацитет за откриване и коригиране.  

Както е посочено в ГОД на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“, Комисията по-специално е установила слабости и е 
поискала подобрения за 15 одитни органа или органи, които отговарят за одитите на ЕФСС 
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и/или ЕСФ/ИМЗ от общо 116 одитни органа при политиката на сближаване. Тези одитни 
органи отговарят за одита на 6,5 % от разходите по ЕФСС/КФ и съответно 8,5 % от разходите 
по ЕСФ/ИМЗ/ФЕПНЛ (Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица). 

5.41 На програмно равнище Комисията потвърди за приетите през 2021 г. отчети съответно

остатъчен общ процент грешки под прага на същественост за 243 програми по линия на 
ЕФРР/КФ (83 %, включително в някои случаи корекции без съществено въздействие) и за 167 
програми по линия на ЕСФ/ИМЗ/ФЕПНЛ (78 %, включително в някои случаи след направени 
корекции без съществено въздействие) и над прага на същественост за 50 програми по линия 
на ЕФРР/КФ (17 %) и за 48 програми по линия на ЕСФ/ИМЗ/ФЕПНЛ (22 %). През 2021 г. тези 
програми над прага на същественост представляват само една пета (20 %) от програмите в 
областта на сближаването.  

Освен това, съгласно законовите изисквания, двата случая, при които одитните органи са 
включили аванси към финансови инструменти, са докладвани в ГОД за целите на КПИ относно 
законосъобразността и редовността, но не могат да доведат до допълнителни финансови 
корекции. 

5.42 По отношение на друг пакет за предоставяне на увереност с остатъчен общ процент

грешки, преизчислен от ЕСП над 2 %, няма правно основание за допълнителни корекции. 
Следователно Комисията счита, че в този случай остатъчният общ процент грешки 
продължава да бъде под 2 %. 

5.43 През последните години равнището на програмите, за които Комисията е преизчислила

остатъчния общ процент грешки над прага на същественост, продължава да бъде стабилно за 
ОП по линия на ЕФСС/КФ (около 13 %) и намалява за ОП по линия на ЕСФ/ИМЗ/ФЕПНЛ — от 
40 % през 2017 г. на 11 % през 2021 г. 

Комисията отбелязва, че пакетите за предоставяне на увереност, за които ЕСП преизчислява 
остатъчния общ процент грешки над 2 %, засягат в някои случаи ограничено увеличение на 
остатъчния общ процент грешки. 

5.44—5.45 Комисията е съгласна, че грешките и нередностите следва да се установяват и

коригират на първо място от управляващите органи. По тази причина тя продължава да 
предоставя на тези органи подкрепа за подобряване на техния административен капацитет 
чрез насоки, целева подкрепа, продължаващо обучение и професионално развитие, както и 
подкрепа за опростяване на процедурите и за избягване на прекомерно регулиране. Когато се 
установи, че управляващите органи са пропуснали грешки, Комисията изисква целенасочени 
корективни действия за подобряване на качеството и количеството на проверките на 
съответните органи, извършени преди декларирането на разходите. В допълнение Комисията 
също така насърчава одитните органи да докладват и обсъждат с управляващите органите 
пропуснатите от тях грешки с цел да подобрят своя капацитет за предотвратяване и 
откриване, като въвеждат допълнителни насоки или целеви обучения за съответните 
служители. 

Комисията счита, че е получила достатъчно увереност относно дейността, извършена от 
повечето одитни органи, с изключение на ограничен брой, по отношение на които се изискват 
значителни подобрения на капацитета им за одит, за да коригират установените слабости (вж. 
общия отговор на Комисията на точки 5.40 и 5.41 по-горе).  

През последните години бяха постигнати конкретни подобрения, които се основават на 
целенасочени корективни действия, препоръчани в няколко случая, когато са установени 
слабости, както е посочено в съответните ГОД.  
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Комисията оценява надеждността на одитните органи не само въз основа на преизчислените 
проценти грешки (които могат да бъдат повлияни от единични грешки, оказващи важно 
статистическо въздействие), но и на редица критерии, които, ако не бъдат оценени 
задоволително, отразяват наличието на системни слабости в извършената от одитните органи 
дейност.  

Комисията е установила стабилно продължително сътрудничество с всички одитни органи. 
Това включва споделянето на общи одитни инструменти, като например подробни контролни 
листове, споделяне на добри практики между партньори и непрекъснато професионално 
развитие на служителите на одитните органи. 

5.46 Комисията непрекъснато и проактивно насърчава добрата комуникация между 

одитните органи и управляващите органи по програмата, както е показано например в 
„Хартата за добрите практики“, популяризирана от одиторската общност (Комисията и 
одитните органи на държавите членки) при извършване на одити по линия на политиката на 
сближаване. Комисията счита, че такава добра комуникация и обратна информация е ключът 
към гарантиране на подобрения на системите за контрол и по-добри целенасочени проверки 
на управлението. 

5.47 В съответните ГОД на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, 

социални въпроси и приобщаване“ Комисията посочи ограниченото използване на 
гъвкавостта, предлагана от одитните органи при изготвянето на извадката в отговор на 
кризата с COVID-19. Въпреки здравната криза, ограниченията и увеличения товар върху 
публичната администрация, одитните органи са продължили да използват статистически 
методи за над 91 % (91 % за „Регионална и селищна политика“, 92 % за „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“) от разходите, вписани в отчетите за периода 2019/2020 г. 
Тези цифри са се увеличили за последните отчети, представени до 1 март 2022 г., за които 
одитните органи са използвали статистически извадки за средно над 94 % (94 % за 
„Регионална и селищна политика“, 96 % за „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“) от сертифицираните разходи. Тази гъвкавост е била временна и е приключила 
след счетоводната 2019/2020 година. 

5.48 и 5.50 Както е посочено в отговора на Комисията в точка 5.44, тя работи 

непрекъснато с одитните органи за подобряване на одитната следа за извършената от тях 
одитна дейност, включително, когато е необходимо, за изготвяне на извадката.  

Комисията ще продължи да насърчава добрите практики, докладвани в „Документ за 
размисъл относно одитната документация“, разработен съвместно от работна група, 
съставена от одитни органи и представители на Комисията, както е докладвано в каре 5.8 от 
годишния доклад на ЕСП за 2019 г. Това ще напомня на съответните одитни органи да 
продължават да следват подходяща одитна следа при изготвянето на техните извадки. 

5.52 Неотдавна Комисията припомни на одитните органи, че контролните листове, 

използвани за одита на операциите, следва да съдържат показател за това дали като 
последващо действие на препоръка № 5.2 в годишния доклад за 2020 г. на ЕСП е установено 
съмнение за измама. Тя приветства факта, че ситуацията се подобрява и ще продължи да 
напомня на одитните органи да документират изцяло в техните контролни листове 
извършената дейност на място в областта на разкриването на измами. 

Дейности на Комисията за предоставяне на увереност и докладване на 

процента остатъчни грешки в годишните отчети за дейността 

5.54—5.56 Комисията е разработила своя система за предоставяне на увереност, която 

позволява на генералните директори да предоставят увереност за всяка от 418-те отделни  
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ОП, в съответствие с техните задължения като оправомощени разпоредители с бюджетни 
кредити (ОРБК). Комисията счита, че е получила достатъчно увереност относно 
законосъобразността и редовността на съответните разходи, с изключение на програмите, за 
които е посочила необходимостта от потенциални допълнителни финансови корекции в ГОД, 
въз основа на задълбочена и стабилна методология, прилагана за всяка оперативна 
програма.  

Освен това в ГОД се посочва обобщен КПИ като среднопретеглена стойност на всички 
потвърдени проценти грешки. Комисията също така посочва и максималното равнище на този 
КПИ (най-неблагоприятния сценарий), като взема под внимание цялата информация, която все 
още е в процес на потвърждаване. Считано от тази година той също включва и „допълнителен 
марж“ за риска по отношение на определени ОП, които не са одитирани от самата Комисия 
или въз основа на минали одитни констатации на одитния орган.  

Освен това в приложимите разпоредби се предвижда възможността за националните органи и 
Комисията да извършват одити и да прилагат всички необходими допълнителни финансови 
корекции в рамките на многогодишен период (включително чрез одити, извършвани до три 
години след годината на приемане на отчетите). Тази предлагана от съзаконодателя 
възможност е важна, за да може Комисията да изпълнява своите отговорности във връзка с 
изпълнението на бюджета на ЕС съгласно многогодишните програми.  

И накрая в съответните ГОД Комисията посочва, че за предходните счетоводни години, след 
приключването на противоречиви процедури с програмните органи и, когато е необходимо, 
прилагането от страна на националните органи на съответните допълнителни финансови 
корекции, както ГД „Регионална и селищна политика“, така и ГД „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“, може да се стигне до заключението, че рискът при приключване се 
оценява на доста под очакваните 2 %. 

5.57 Комисията отбелязва, че максималните стойности на изчислените от нея проценти

грешки във връзка с функция 2/подфункция 2а (2,3 %/2,5 %), които се вземат предвид в ГДУИ 
за изчисляване на общия риск за Комисията при плащане, попадат в рамките на изчисления от 
ЕСП диапазон на грешките. 

5.59 Комисията се позовава на отговорите си в посочения от ЕСП специален доклад.

5.60 — Първо тире: Комисията счита, че нейната подробна оценка, която се основава

на комбинация от дейности по документен одит и одит на място, обхващаща различни 
индивидуални програми и пакети за оценка в зависимост от приписваните им рискове, ѝ 
позволява да изготви разумна и справедлива оценка на процентите грешки за всяка програма 
и общо за всички програми.  

Освен това Комисията отбелязва, че изчисленият от нея процент грешки (КПИ), оповестен в 
ГОД за 2019 г. и 2020 г., е изразен като диапазон, който включва максимални рискове. 
Въпреки че е под изчисления от ЕСП процент грешки, този диапазон попада в интервала, 
изчислен от ЕСП за декларациите за достоверност за 2019 г. и 2020 г. 

Публикуваните КПИ са потвърдени от генералния директор по отношение на съответните 
разходи, направени през годината на докладване. Те представляват оценка на общия риск 
при плащане за програмите в областта на сближаването, взети заедно към момента на 
тяхното оповестяване, като се взема предвид цялата налична към този момент информация. 

Второ тире: Комисията счита, че документните проверки, които извършва всяка година и

за всяка програма, представляват достатъчно ефикасен и пропорционален подход за 
програмите, за които е установено, че надеждно отчитат нисък процент грешки година след 
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година. За други програми, за които е установено, че са по-рискови, документната проверка се 
допълва от одити на съответствието, извършвани на място. 

Документната проверка от страна на Комисията на 100 % от получените годишни доклади за 
контрол и одитни становища се основава на информацията, предоставена в пакета за 
предоставяне на увереност, като се вземат предвид натрупаните знания и предишна одитна 
дейност, извършена от одитния орган и съответната ОП (включително собствените одити на 
Комисията, одитите на ЕСП и докладите за одит на национална система) и се допълва от 
комуникация с одитните органи, когато това е необходимо за получаване на разяснения или 
за извършване на целенасочени проверки.  

За получените през 2021 г. пакети за предоставяне на увереност ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“ е преизчислила докладвания процент остатъчни грешки за 
38 програми, а ГД „Регионална и селищна политика“ за 49 програми, само въз основа на 
документна проверка. 

Съгласно горепосоченото Комисията е приключила изчислението на максималния риск за 
програмите само въз основа на документна проверка.  

Трето тире: Както е посочено в одитната стратегия на Комисията, одитната дейност е

насочена към тези одитни органи, на които Комисията все още не е могла да разчита в 
достатъчна степен, по отношение на които досега е извършван ограничен преглед или за 
които са възникнали нови рискове. Освен това с течение на времето е необходим одит и на 
определен брой други одитни органи, за които е установено, че е налице по-малък риск. 
Новата Дирекция за съвместен одит в областта на сближаването (DAC) ще гарантира, че 
документира в достатъчна степен процеса за изготвяне на своите бъдещи одитни планове, за 
да гарантира, че връзките с резултатите от оценката на риска, както и други разгледани 
критерии, са ясно оповестени и обяснени. 

Четвърто тире: В съответствие с регулаторната рамка за периода 2014—2020 г.

държавите членки удостоверяват разходите и докладват резултатите от своите проверки и 
одити в пакетите за предоставяне на увереност, представяни до 15 февруари всяка година. 

Резервите в ГОД се основават на цялата налична към момента на подписването на ГОД 
информация, включително оценките на въздействието на предишни недостатъци върху 
последните докладвани проценти грешки и одитни становища.  

Така например в ГОД за 2020 г. ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 
заявява, че четири резерви се основават на недостатъци или съмнения по отношение на 
надеждността на процентите грешки, които са докладвани през предходни години и все още 
не са решени. Поради това в случай на съмнения или установени рискове Комисията прилага 
разумен подход във връзка с отчетеното от нея в ГОД и изчислява степента на риск за 
съответните програми при единна ставка и изразява допълнителни резерви, когато е 
необходимо.  

Проверката на законосъобразността и редовността на разходите се извършва непрекъснато 
през периода, предложен в регламента за извършване на одити, докато в ГОД се предоставя 
моментна снимка на положението към даден момент във времето (април) за съответния 
разход през отчетната година (изискване във финансовия регламент). Към момента на 
подписване на ГОД Комисията не може да очаква резултати от одити, които се провеждат 
след тази дата. Следователно тя ще продължи своята оценка и одитна дейност, за да 
потвърди или преизчисли докладваните проценти грешки (които все още не се считат за 
окончателни), и ще поиска необходимите допълнителни финансови корекции, когато е 
уместно. Това ще бъде докладвано по напълно прозрачен начин в следващите ГОД. 
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5.62 Комисията се позовава на своя ГОД за 2021 г., като разяснява по-подробно своята

методология относно начина на изчисляване на максималните рискове, която се основава на 
систематична документа проверка за всяка програма, както и основани на риска одити на 
съответствието за потвърждаване и/или коригиране на процентите грешки, докладвани от 
одитните органи, и прилагане на разумен консервативен подход чрез допълнителен марж или 
единни ставки за покриване на потенциални допълнителни рискове (вж. бележка под 
линия 51 от ГОД на ГД „Регионална и селищна политика“ и бележка под линия 73 от ГОД на 
ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“). По отношение на програмите, 
одитирани през предходни счетоводни години, Комисията подчертава, че всички нейни одити 
и свързаните с тях препоръки се проследяват надлежно от програмните органи и не могат да 
бъдат приключени, докато всички изисквани корективни действия не бъдат ефективно 
въведени, така че рисковете да бъдат смекчени по подходящ начин и да не възникват повече 
проблемите, установени в хода на тези одити. Комисията счита, че този подход представлява 
ефикасен и обоснован източник на увереност, като също така запазва разходната ефективност 
на контрола, за който отговаря. 

5.63—5.64 В допълнение към своите одити на съответствието, Комисията също така

провежда констативни командировки и административна дейност, което може да я накара да 
коригира процента остатъчни грешки, евентуално надвишаващ 2 % в определени случаи. 
Комисията извършва също така други видове одити (напр. тематични одити или одити на 
системата на равнището на управляващите органи или посредническите органи). 

Одитите на съответствието на Комисията през 2021 г. се основаваха главно на риска. 
Следователно Комисията счита, че докладваните от ЕСП в тази точка резултати от нейния 
одит показват, че оценката на риска е постоянна. Освен това със създаването на Дирекцията 
за съвместен одит в областта на сближаването вече се извършва само един единствен одит за 
многофондови програми или за региони с две еднофондови програми. В миналото тези одити 
биха били отчетени два пъти (по един за всяка генерална дирекция). Следователно броят на 
одитите не може да бъде напълно сравнен с предходните години.   

Комисията потвърждава своите одитни констатации с одитните органи в рамките на процес 
на изразяване на възражения, както е посочено в правното основание, и следи окончателните 
си заключения с оглед установяване на първопричините за допълнителните грешки, които е 
установила, и за подобряване на капацитета на заинтересованите одитни органи за 
откриване.  

В съответните ГОД на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“ Комисията посочи сериозни слабости в работата на 15 одитни органа 
или техните контролни органи. Комисията разглежда много аспекти, за да оцени 
ефективността и надеждността на работата на даден одитен орган, като процентът грешки е 
само един от тях. В редица случаи установените от нея допълнителни грешки са по-скоро 
случайни и въпреки възможното важно екстраполирано въздействие върху процента грешки, 
те не сочат към системна слабост на равнището на одитния орган. 

5.64 През 2021 г. одитите, извършени от ГД „Регионална и селищна политика“ включваха 18

одита на съответствието, 15 констативни командировки и 13 тематични одита, от които 4 бяха 
за конфликт на интереси. 

Одитите на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ обхващаха 17 одита на 
съответствието и 4 констативни командировки, 3 тематични одита, както и 2 одита в 
Обединеното кралство и 6 одита на надеждността на показателите за изпълнение. 
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В годишните отчети за дейността не се предоставя информация относно текущата 
процедура срещу Унгария във връзка с върховенството на закона 

5.65 Годишният отчет за дейността за 2021 г. на ГД „Бюджет“ се позовава в голяма степен

на общия режим на обвързване с условия, по-специално в раздела „Специфична цел 5.2 
Засилване на защитата на бюджета на ЕС от финансови рискове, включително чрез системата 
за ранно откриване и отстраняване (EDES), общите недостатъци по отношение на 
върховенството на закона в държавите членки чрез по-голяма прозрачност, споделяне на 
знания и отчетност, постигната чрез редовен диалог между всички заинтересовани страни“. 
Това се допълва от резултатите за края на 2021 г./началото на 2022 г., посочени в 
приложение 2 към годишния отчет за дейността за 2021 г. на ГД „Бюджет“ под заглавието „Да 
насочим прилагането и изпълнението на новия регламент относно обвързаността с условия 
към защитата на бюджета на ЕС“. Регламентът относно обвързаността с условия е 
хоризонтален инструмент, в който се предвижда предприемането на подходящи мерки, когато 
е установено, че нарушения на принципите на върховенството на закона засягат или сериозно 
рискуват да засегнат по достатъчно пряк начин стабилното финансово управление на 
бюджета на Съюза или защитата на финансовите интереси на Съюза. Регламентът относно 
обвързаността с условия се прилага, ако няма други процедури съгласно правото на Съюза, 
които да позволят по-ефективна защита на бюджета на Съюза. 

Приемането на мерки (които могат да включват спиране на поетите задължения, спиране на 
плащания и т.н. в съответствие с член 5 от Регламента относно обвързаността с условия) е 
отговорност на Съвета (с квалифицирано мнозинство), по предложение на Комисията. 
Следователно предприетите действия не са отговорност на някой конкретен оправомощен 
разпоредител с бюджетни кредити (ОРБК) и се докладват на корпоративно равнище в ГДУИ. 

Тъй като Комисията е напълно задължена да зачита противоречивия характер на 
процедурата съгласно Регламента относно обвързаността с условия, тя не може да очаква 
решението, което в крайна сметка ще вземе Съвета, ако Комисията предложи мерки. 

ОРБК ще вземе обаче предвид в своята оценка на риска съответните елементи, които могат да 
се появят в контекста на процедурата съгласно Регламента относно обвързаността с условия 
и по отношение на които той има възможност да действа съгласно секторното правно 
основание. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Заключения 

5.66 Изчисленият от ЕСП процент грешки продължава да е стабилен в сравнение с този от

предходни години. Комисията ще проследи всички установени от ЕСП грешки и ще поиска 
допълнителни финансови корекции, когато това е целесъобразно и възможно от правна 
гледна точка.  

Изчисленият процент грешки, оповестен в ГОД за 2021 г. на ГД „Регионална и селищна 
политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, е резултат от подробен 
анализ на състоянието на всяка програма. 

Комисията отбелязва, че максималните стойности на изчислените от нея проценти грешки във 
връзка с функция 2/подфункция 2а (2,3 %/2,5 %), които се вземат предвид в ГДУИ за 
изчисляване на общия риск за Комисията при плащане, попадат в рамките на изчисления от 
ЕСП диапазон на грешките. 
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Комисията счита, че по отношение на две операции, установени от ЕСП във връзка с една 
програма за периода 2007—2013 г., не е налице правно основание за налагане на финансови 
корекции.  

Комисията отбелязва също така, че повече от една трета от изчислените от ЕСП проценти 
грешки се отнасят само до една програма на национално равнище и отразяват много 
специфичен проблем. Тя счита, че свързаните проекти са допустими, но не всички разходи 
следва да бъдат възстановени. 

5.68 Целта на настоящия модел за предоставяне на увереност по линия на политиката на

сближаване е да се получи процент остатъчни грешки под 2 % за всяка отделна програма, 
всяка година. Ако случаят не е такъв Комисията разполага с инструменти да открива 
съответните индивидуални програми и да прилага необходимите допълнителни финансови 
корекции, когато за отделните остатъчни грешки е потвърдено, че техният процент е над 2 %. 

5.69 Проверките на управлението служат като първа линия на защита срещу грешки и на

първо място следва да бъдат по-ефективни в предотвратяването и откриването на грешки за 
редица програми. Комисията докладва относно ефективността на функционирането на 
системите за управление и контрол в годишните отчети за дейността на ГД „Регионална и 
селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, (съответно 
страници 39 и 59), и стига до заключението, че системите за управление и контрол са 
подобрени с течение на времето и сега функционират добре или достатъчно добре за 90 % от 
програмите. 

5.70 Комисията счита, че като цяло може да се разчита на дейността, извършена от

одитните органи и техните контролни органи, с изключение на няколко примера, докладвани в 
ГОД.  

В някои случаи откритите грешки са случайни и не сочат към системна слабост на равнището 
на одитния орган.  

Освен това, що се отнася до законовите изисквания, в два случая одитните органи са 
изчислили процентите остатъчни грешки, включително авансите към финансовите 
инструменти. За тези случаи Комисията оповестява в ГОД процент грешки, надвишаващ 2 % 
без такива аванси за целите на КПИ относно законосъобразността и редовността, но не може 
да налага допълнителни финансови корекции. 

За друг пакет за предоставяне на увереност с остатъчен общ процент грешки, преизчислен от 
ECA над 2 %, няма правно основание за допълнителни корекции. Следователно Комисията 
счита, че в този случай остатъчният общ процент грешки продължава да бъде под 2 %.  

Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с управляващите и одитните 
органи на съответните програми, за да се предприемат последващи действия относно 
съгласуваните заключения и да се постигне с течение на времето ниво на остатъчна грешка 
под 2 % за всички програми, като се използват регулаторните инструменти за прилагане на 
допълнителни финансови корекции, където се счете за необходимо. 

5.71 Комисията въвежда одитни процедури, за да получи достатъчна увереност за всяка

програма дали процентите грешки, докладвани всяка година от различните одитни органи, са 
приемливи, или дали има признаци или доказателства, че се запазват съществени проценти 
грешки.  

Фактът, че процентът остатъчни грешки надвишава 2 % през определена година, въпреки че 
одитният орган е докладвал процент под 2 %, не означава непременно сериозен или 
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систематичен пропуск в работата на одитния орган. Индивидуалните грешки, които са 
останали неоткрити, и понякога са сложни, може не винаги да са представителни за 
дейността, извършена от одитния орган, и могат да се дължат на различно тълкуване на 
приложимото законодателство (вж. също отговора на Комисията в точка 5.70).  

Освен това Комисията оценява дейността, извършена от одитните органи, като отчита 
различните параметри, включително резултатите от одитите на системата, освен повторното 
изчисление на процентите грешки. 

5.72 В ГДУИ Комисията използва рисковете при плащането, оповестени от ГД в техните ГОД,

които са преминали внимателен и структуриран преглед на качеството. 

Предвид нейното по-подробно сегментиране на разходите според профилите на риска и 
системите за контрол, Комисията, когато открива грешки и като взема под внимание и 
работата на ЕСП, е в състояние да идентифицира конкретната част от населението, участващо 
в програмата, която е най-вероятно да бъде засегната. По този начин тя е в състояние да 
получи диференцирана представа за процента грешки в извършените плащания и ясно да 
установи областите, в които са необходими подобрения.  

Комисията отбелязва, че изчисленията ѝ попадат в рамките на изчислените от ЕСП интервали. 
Тя счита, че подробните ѝ оценки водят до оценка на процентите грешки, които слабо 
отразяват реалността на ситуацията на място за всяка програма и общо за всички програми. 

5.73 Годишният отчет за дейността за 2021 г. на ГД „Бюджет“ се позовава в голяма степен

на общия режим на обвързване с условия, по-специално в раздела „Специфична цел 5.2 
Засилване на защитата на бюджета на ЕС от финансови рискове, включително чрез системата 
за ранно откриване и отстраняване (EDES), общите недостатъци по отношение на 
върховенството на закона в държавите членки чрез по-голяма прозрачност, споделяне на 
знания и отчетност, постигната чрез редовен диалог между всички заинтересовани страни“. 
Това се допълва от резултатите за края на 2021 г./началото на 2022 г., посочени в 
приложение 2 към годишния отчет за дейността за 2021 г. на ГД „Бюджет“ под заглавието „Да 
насочим прилагането и изпълнението на новия регламент относно обвързаността с условия 
към защитата на бюджета на ЕС“. Регламентът относно обвързаността с условия е 
хоризонтален инструмент, в който се предвижда предприемането на подходящи мерки, когато 
е установено, че нарушения на принципите на върховенството на закона засягат или сериозно 
рискуват да засегнат по достатъчно пряк начин стабилното финансово управление на 
бюджета на Съюза или защитата на финансовите интереси на Съюза. Регламентът относно 
обвързаността с условия се прилага, ако няма други процедури съгласно правото на Съюза, 
които да позволят по-ефективна защита на бюджета на Съюза. 

Приемането на мерки (които могат да включват спиране на поетите задължения, спиране на 
плащания и т.н. в съответствие с член 5 от Регламента относно обвързаността с условия) е 
отговорност на Съвета (с квалифицирано мнозинство), по предложение на Комисията. 
Следователно предприетите действия не са отговорност на някой конкретен оправомощен 
разпоредител с бюджетни кредити (ОРБК) и се докладват на корпоративно равнище в ГДУИ. 

Тъй като Комисията е напълно задължена да зачита противоречивия характер на 
процедурата съгласно Регламента относно обвързаността с условия, тя не може да очаква 
решението, което в крайна сметка ще вземе Съвета, ако Комисията предложи мерки. 

ОРБК ще вземе обаче предвид в своята оценка на риска съответните елементи, които могат да 
се появят в контекста на процедурата съгласно Регламента относно обвързаността с условия 
и по отношение на които той има възможност да действа съгласно секторното правно 
основание. 
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5.74 Във всички споразумения за предварително закупуване Комисията има право да

извършва проверки и инспекции на място до пет години след окончателното плащане. Поради 
това проверките ще се извършат своевременно предвид продължаващата пандемия. Вж. също 
отговора на Комисията в каре 5.7. 

Препоръки 

5.75—5.77 Комисията стриктно следва препоръките на ЕСП, които е приела, с оглед на

изпълнението им в рамките на договорения срок. За препоръка 6.1 от годишния доклад на 
ЕСП за 2018 г. Комисията е на мнение, че е действала съгласно препоръката, като също така е 
взела предвид преработения член 40 от РОР за 2014—2020 г., с който се установява нов 
модел за предоставяне на увереност за програмите по инициативата за МСП. 

Препоръка 5.1 — Метод, използван за възстановяване на разходите на 

бенефициерите, когато ОВР се прилагат за определяне на приноса на ЕС към 

програмата 

Комисията приема препоръката, по-специално във връзка с ирландската програма, одитирана 
от ЕСП. 

Препоръка 5.2 — Принос на националните схеми към целите на ЕСФ 

Комисията приема препоръката. 

Комисията счита, че подложените на одит от ЕСП операции са допринесли за целите на 
програмата, без да се засяга факта, че са били установени някои недопустими участници. 
Комисията ще обмисли заедно с държавите членки алтернативни начини за предоставяне на 
одитираната схема на ИМЗ по линия на ЕСФ за следващия програмен период. 

Препоръка 5.3 — Удостоверяване на статута на NEET лица от програмните 

органи  

Комисията приема препоръката. 

Статутът на младите участници, незаети с работа, учене или обучение (NEET), следва да бъде 
удостоверяван въз основа на надеждни или проверени източници, доколкото това е възможно 
и осъществимо, като се взема предвид фактът, че в член 16 от Регламента относно 
Европейския социален фонд няма определение за лице, незаето с работа, учене или обучение. 
Поради това държавите членки са тези, които решават дали да проверят допустимостта на 
участниците, както и дали са изпълнени критериите. 

Комисията също така е наясно с трудността, срещана от много други изпълнителни органи 
или бенефициери на ЕСФ/ИМЗ при достъпа до поверителни данни, свързана например с 
липсата на заетост на участниците.  

Поради тази причина в Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021—
2027 г. вече не се прави препратка към NEET като критерий за допустимост, а като целева 
група, и следователно се отнася само до „младежи“, без да се определят каквито и да било 
правила относно определението на целевата група, което е оставено на преценката на 
държавите членки. 
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Препоръка 5.4 — Спазване на споразуменията за предварително закупуване 

на ваксини срещу COVID-19 от страна на производителите 

Комисията приема препоръката. 

Във всички споразумения за предварително закупуване Комисията има право да извършва 
проверки и инспекции на място до пет години след окончателното плащане. 

Макар че Комисията е поела ангажимент да гарантира спазването от страна на 
производителите на ваксини срещу COVID-19 на условията на споразуменията за 
предварително закупуване, тя възнамерява да извършва проверки въз основа на оценка на 
риска. 

При оценката на риска ще се вземе предвид дали производителят е получил разрешение за 
търговия при определени условия за своята ваксина срещу COVID-19 и е успял да я достави 
на държавите членки, както и дали бюджетът на Съюза е бил използван за предварително 
финансиране. 

Проверките ще се извършат своевременно предвид продължаващата пандемия. Първите 
резултати могат да се очакват към края на 2024 г., а действителното приключване — до 
декември 2025 г. 

Препоръка 5.5 — Одитна следа за съставяне на извадки от одитните органи 

Комисията приема препоръката. 

Комисията ще припомни на одитните органи, че трябва да предоставят подходящи разяснения 
относно процедурите за съставяне на извадка и да гарантират подходяща одитна следа. 

Препоръка 5.6 — Върховенство на закона 

Комисията не приема препоръката. 

Комисията ще продължи да се позовава на процедурите за общи условия само в ГДУИ и ГОД 
на ГД „Бюджет“. Общият режим на обвързване с условия или защитата на бюджета на Съюза 
засягат целия бюджет на ЕС, а не само конкретни програми или области на политиката, както 
е отразено в корпоративното отчитане. Освен това Комисията и нейният ОРБК не могат да 
предрешават бъдещи решения на Съвета, който е отговорната институция за приемането на 
съответните мерки. 
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГЛАВА 6 — ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА“ 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

6.1 Комисията приветства изчисления от Европейската сметна палата (ЕСП) процент

грешки (1,8 %) за областта на политиката „Природни ресурси и околна среда“, който 

е под прага на същественост и съответства на оценката на Комисията относно риска при 

плащане. Комисията също така изразява задоволството си от факта, че продължават да не 

се констатират съществени грешки по отношение на преките плащания по линия на 
общата селскостопанска политика (ОСП), с което се потвърждава важната роля на 
интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), включително системата за 
идентификация на земеделските парцели (СИЗП), за предотвратяването на грешки и 
намаляването на техния процент. 

ОСП представлява истинска европейска политика, тъй като държавите членки обединяват 
ресурсите си, за да провеждат единна обща политика с единен европейски бюджет. ОСП има 
6,6 милиона бенефициенти и разходите по нея се изпълняват при споделено управление с 
помощта на цялостна система за управление и контрол, която има за цел да се гарантират 
законосъобразността и редовността на операциите на равнището на крайните бенефициенти.  

В добре функциониращия модел за постигане на увереност за ОСП се включват 
проверките на първо равнище от страна на разплащателните агенции, одитната дейност на 
независимите сертифициращи органи и дейността на Комисията в рамките на процедурата по 
уравняване на сметки. 

Комисията приветства оценката на ЕСП, според която системите на разплащателните 

агенции като цяло са надеждни и предоставят точно изчисляване на размера на помощта. 
Тази оценка съответства на анализа на Комисията.  

Мярката за развитие на селските райони 21 бе създадена с цел да се осигури 
леснодостъпно кризисно подпомагане на най-засегнатите от кризата, като мярката е 
възможно най-опростена както за бенефициентите, така и за администрацията. Комисията 
приветства оценката на ЕСП, според която условията за предоставяне на подпомагане като 
цяло са спазени.  

Проверките чрез мониторинг представляват подход за контрол, който е заложен в 
действащата правна уредба на ЕС. От 2023 г. в задължителната система за мониторинг на 
площта ще бъдат включени обвързани с площта намеси във всички държави членки с цел да 
се измерва ефективността на политиката, като се поставя акцент върху селскостопанските 
дейности. Тъй като в частност при мерките за развитие на селските райони често се включват 
условия за допустимост, които не могат да бъдат обект на мониторинг чрез данни от 
спътниците „Сентинел“, в предложението на Комисията за бъдеща система за мониторинг на 
площта в държавите членки също така се предвижда използването на данни, които не са 
получени чрез „Сентинел“. 
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РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

6.14 Комисията приветства оценката на ЕСП относно грешките в главата „Природни ресурси“

и изразява задоволството си от факта, че изчисленият от ЕСП процент на грешки e под прага 
на същественост от 2 %, като същевременно е много близък до изчисления от Комисията 
процент (1,8 %) за разходите по линия на ОСП, представен в годишния доклад за 
управлението и изпълнението (ГДУИ) на Комисията и годишния отчет за дейността (ГОД) на 
ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. 

Каре 1 — Разплащателна агенция не е използвала цялата налична 
информация при проверката на декларираните разходи на бенефициента 

С цел да се гарантира прилагане на мярката за популяризиране на виното, без това да води 

до рискове, през 2016 г. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ публикува насоки1 

относно националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор, по-специално 

относно мярката за популяризиране. Освен това през 2021 г. ГД „Земеделие и развитие на 

селските райони“ публикува бележка до делегатите на държавите членки относно 

„техническите проблеми, установени в областта на популяризирането на виното в трети 

държави“. Това следва да допринесе за намаляване на рисковете по отношение на 

прилагането на мярката за популяризиране в лозаро-винарския сектор. 

Що се отнася до конкретната операция, Комисията ще предприеме последващи действия, за 

да гарантира коригирането на евентуалните неправомерни плащания. 

Преки плащания 

6.18 Комисията отбелязва със задоволство, че сред тестваните 84 операции ЕСП е открила

само 3 случая на несъществено завишаване, като всички те са били под 5 %. 

6.20 Комисията приветства положителната оценка на ЕСП на ролята на Интегрираната

система за администриране и контрол (ИСАК), включително системата за идентификация на 
земеделските парцели (СИЗП). Комисията счита, че ИСАК, включително СИЗП, е ефективен 
инструмент за предотвратяване на грешки и намаляване на процента на грешки. 

Свързани с площ/животни разходи за развитие на селските райони 

6.23 Комисията би искала да отбележи, че двете споменати грешки, свързани с неточни

данни за бенефициенти, вписани в нейната база данни за животните и възникнали в една и 
съща разплащателна агенция, не се дължат на подадени от бенефициентите неверни 
декларации, а на технически проблем в базата данни за животните, който е засегнал 
декларациите на ограничен брой бенефициенти. Съответната разплащателна агенция е 
започнала процедури по установяване на всички засегнати бенефициенти и по 
възстановяване на неправомерните плащания. Техническият проблем е разрешен и не е 
налице през 2022 г. 

Инвестиционни проекти 

1 Те за достъпни на адрес https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf. 
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6.25 Комисията не е съгласна с оценката на ЕСП по отношение на две операции.

Проверки чрез мониторинг 

6.28 Проверките чрез мониторинг представляват подход за контрол, заложен в правната

уредба на ЕС. Той се основава на посещения на място (за неподлежащи на мониторинг 
критерии за допустимост, поети задължения за разходи и други задължения) и на 
използването на нови технологии (за подлежащи на мониторинг критерии за допустимост, 
поети задължения за разходи и други задължения) като алтернатива на традиционните 
подходи за контрол на свързани с площ схеми и мерки за помощ.  

Като цяло Комисията счита, че проверките чрез мониторинг са много добър пример за това 
как технологиите могат да се прилагат с цел да се повиши ефективността на системите за 
управление и контрол. 

През 2021 г. 10 държави членки и почти 30 разплащателни агенции са избрали да ползват 
проверки чрез мониторинг. 

6.29 Когато може да се счита, че условията за допустимост на обвързана с площ помощ

„подлежат на мониторинг“ с данни от сателитите „Сентинел“ (или с други данни с най-малко 
еквивалентна стойност), при подхода на проверките чрез мониторинг се използват 
автоматизирани процеси за проверка на съответствито. Резултатите, които не водят до 
заключение, подлежат на последваща проверка чрез полуавтоматизирани процедури. Когато 
условията за допустимост на обвързаната с площ помощ априори не „подлежат на 
мониторинг“ посредством данни от сателитите „Сентинел“, е необходимо да се извършват 
посещения на място на извадка от бенефициентите. В този смисъл предимството на подхода 
на проверки чрез мониторинг спрямо традиционните методи за контрол е най-голямо, когато 
всички условия за допустимост могат да бъдат обект на мониторинг. По-специално мерките за 
развитие на селските райони обаче често съдържат условия за допустимост, които не 
подлежат на мониторинг с данни от сателитите „Сентинел“. С цел да се заобиколи този 
проблем в предложението на Комисията за бъдеща система за мониторинг на площта в 
държавите членки се предвижда да могат да се използват данни, които не са получени чрез 
„Сентинел“, като снимки с геопозициониране. 

6.30 През 2021 г. използването на подхода на проверки чрез мониторинг в държавите

членки се увеличи два пъти в сравнение с 2020 г., надхвърляйки междинната цел на 
Комисията до 2022 г. да бъдат обхванати 10 % от използваната земеделска площ. 

6.31 Комисията би искала да обърне внимание на факта, че от 2023 г. държавите членки

могат да разработват системите си за управление, контрол и санкции в съответствие с 
основните изисквания на Съюза, предвидени в Регламент (ЕС) 2116/2022. От 2023 г. с цел 
измерване на ефективността на политиката обвързаните с площ намеси във всички държави 
членки ще станат част от задължителната система за мониторинг на площта. Това 
задължително използване на данните от спътниците „Сентинел“ по програмата „Коперник“ в 
следващата ОСП е въведено с цел да се гарантира надеждността на годишните доклади за 
изпълнението на държавите членки. Информацията, която ще се предоставя от системата за 
мониторинг на площта, може да се използва от държавите членки за предотвратяване на 
грешки и установяване на нередности, и следователно за намаляване на рисковете за 
фондовете. 

6.35 Комисията насърчава възприемането на подхода на проверки чрез мониторинг още от

2018 г. Освен че предостави безплатен достъп до услугите за достъп до данни и информация 
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(DIAS) по програма „Коперник“ за целите на мониторинга в рамките на ОСП, Комисията 
разработи ръководства и улеснява взаимното учене и обмена на най-добри практики между 
държавите членки, например чрез организиране на специални срещи, на които държавите 
членки, които вече използват проверки чрез мониторинг, предоставят информация и споделят 
опит въз основа на действителното им прилагане. Освен това Комисията подкрепя държавите 
членки с обучения, документация и софтуерни решения в контекста на своите проверки чрез 
мониторинг, чиято цел е да се преодолеят предполагаемите или действителните технически 
пречки при използването на данни от спътниците „Сентинел“ за целите на мониторинга на 
ОСП.  

В резултат от това през 2021 г. използването на подхода на проверки чрез мониторинг в 
държавите членки се увеличи два пъти в сравнение с 2020 г., надхвърляйки така междинната 
цел на Комисията до 2022 г. да бъдат обхванати 10 % от използваната земеделска площ. 

Проверки за съгласуваност между статистическите данни за контрола и 

данните за плащанията на държавите членки 

6.37 Комисията приветства оценката на ЕСП, според която системите на разплащателните

агенции като цяло са надеждни и позволяват точно изчисляване на размера на помощта. 
Комисията извършва свой собствен анализ под формата на годишни прегледи на качеството 
на данните за контрола и плащанията, представяни от разплащателните агенции, както и 
одити на информационните системи на разплащателните агенции с цел проверка на целостта 
на данните. Този анализ потвърждава оценката на ЕСП. 

Мярка за развитие на селските райони M21 

6.39 Комисията приветства оценката на ЕСП, според която условията за предоставяне на

подпомагане като цяло са спазени. Замисълът бе да се създадат схеми, които да са 
максимално опростени както за бенефициентите, така и за администрацията, което е в унисон 
с целта и идеята на мярката, а именно да се осигури леснодостъпно кризисно подпомагане на 
най-засегнатите от кризата. 

M21 е мярка извън ИСАК, чрез която се предоставят еднократни плащания, които обикновено 
не са обвързани с броя на животните или площта (в хектари). Следователно съгласно 
действащата правна уредба правилата за ИСАК не се отнасят до мярката и не се е изисквало 
ИСАК да се ползва във връзка с нея. 

Комисията би желала също така да изтъкне, че ЕСП не е установила неправомерни плащания 
при която и да е от седемте операции по линия на M21, одитирани за целите на декларацията 
за достоверност (DAS). 

6.40 М21 е мярка извън ИСАК и съгласно действащата правна уредба правилата за ИСАК не

се отнасят до нея. В този смисъл не се е изисквало ИСАК да се ползва във връзка с мярката и 
държавите членки са могли да определят административните системи за изпълнението ѝ. 

Каре 4 — Примери за бенефициенти, които не отговарят на критериите на 
мярка M21 

В случая на румънската програма за развитие на селските райони, ако цитираните категории 

бенефициенти са били „активни земеделски стопани“, то е било допустимо да им се отпусне 

помощ. За целите на мярката не са налагани критерии за подбор. 
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ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ДРУГИ УПРАВЛЕНСКИ 
ДОКУМЕНТИ 

6.42 През настоящата седма година, в която сертифициращите органи излизат със

становища относно законосъобразността и редовността на разходите, в техните доклади се 
съдържа съществена и ценна информация относно тези въпроси, която одиторите на ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“ са разгледали подробно и са отчели при 
определянето на корекциите, които следва да се направят в процента на грешки, докладван 
от разплащателните агенции. Сертифициращите органи вече са в състояние да представят 
надеждни и съществени резултати по отношение на законосъобразността и редовността на 
разходите за всички статистически съвкупности. Въз основа на извършената съществена 
работа на сертифициращите органи и на по-големия брой констатации ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ прие като надеждни резултатите от работата на 
сертифициращите органи относно законосъобразността и редовността. Освен това, въз основа 
на преработените насоки, в случаите, в които процентът на несъответствие, изчислен от 
сертифициращите органи, е пряко съпоставим със статистическите данни за контрола на 
разплащателните агенции, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ е използвала 
резултатите на сертифициращия орган като основа при изчисляването на коригирания 
процент на грешки за финансовата 2021 година. 

6.44 Комисията също така отбелязва, че в резултат от всички коригиращи действия за

целите на ОСП (възлизащи на 1,5 %) окончателната сума, изложена на риск (риска при 
приключване), за ОСП през 2021 г. възлиза на 0,3 % (вж. ГОД за 2021 г., стр. 90). 

6.46 Комисията отбелязва, че рискът при плащане за глава „Природни ресурси и околна

среда“, изчислен от нея в ГДУИ, съвпада с изчисления от ЕСП процент на грешки (1,8 %), който 
е под прага на същественост от 2 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 

Заключение 

6.47 Комисията приветства факта, че изчисленият от ЕСП процент на грешки за тази глава,

който възлиза на 1,8 %, е под прага на същественост (2,0 %) и съответства на нивото на риска 
при плащане, изчислен от Комисията за тази глава в ГДУИ. 

Последващи действия във връзка с препоръките, отправени в годишния 

доклад за 2019 г. 

6.49 Комисията се позовава на заключенията в Специален доклад 14/2022 на ЕСП

„Европейската комисия и борбата с измамите в областта на общата селскостопанска политика 
— необходими са по-задълбочени усилия“ и на своите отговори на него. Комисията предприе 
действия, за да се справи с установените проблеми и ще актуализира анализа си на риска от 
измами с оглед на новата ОСП. 

6.50 Вж. отговора на Комисията по точка 6.49.

Комисията ще направи необходимото, за да изпълни препоръките, отправени в Специален 
доклад 14/2022. 
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Препоръки 

Препоръка 6.1 — Да се осигури подкрепа за използването на нови технологии 

с цел предотвратяване на грешки при плащанията по ОСП 

Комисията приема препоръката. 

Комисията ще осигури форум, чрез който да се улесни обменът на най-добри практики при 
използването на нови технологии. 

От 2023 г. в задължителната система за мониторинг на площта ще бъдат включени обвързани 
с площта намеси във всички държави членки с цел да се измерва ефективността на 
политиката, като се поставя акцент върху селскостопанските дейности. Ролята на 
задължителната система за мониторинг е да служи за установяване на случаи, в които 
условията за допустимост не са изпълнени. В тези случаи държавите членки са задължени да 
предоставят на бенефициентите възможност да коригират проблема. 

Препоръка 6.2 — Проверки на плащанията по мярка M21 

Комисията приема препоръката. 

Мярка М21 бе приета и изпълнена от администрациите в рекордно кратки срокове предвид 
неотложната ситуация. ЕСП заключава, че като цяло условията за подпомагане, предвидени в 
регламента, са спазени, и установява ограничен брой случаи, при които бенефициенти, които 
не отговарят на критериите за подпомагане, са получили средства. Мярката подлежи на одити 
от страна на Комисията и също така се проверява посредством системата за мониторинг и 
оценка за целите на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
Комисията ще насърчи държавите членки да включат тази мярка в обхвата на последващите 
си оценки на ОСП. 
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГЛАВА 7 — МИГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ, 

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

Комисията приветства бележките на Европейската сметна палата (ЕСП) и се ангажира да 
предприеме действия в областите, в които е установена необходимост от подобрения, с цел да 
се намали броят на грешките в бъдеще. 

Въпреки цитираните в доклада случаи стратегията за контрол, въведена от Комисията по 
отношение на предоставянето на спешна помощ, работи задоволително. Комисията ще вземе 
под внимание препоръките, но същевременно изтъква особено трудния контекст, в който 
бенефициентите изпълняват спешните действия. 

Управлението на по-голямата част от финансирането по линия на фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) за периода 2014—2020 г. се 
извършва съвместно с държавите членки (и асоциираните към Шенген държави). Комисията 
приветства факта, че въпреки известни слабости, част от които вече са били установени от 
службите на Комисията, е отчетено, че одитните органи са разработили и прилагали подробни 
и достатъчно качествени процедури при отчитането на своята дейност и са използвали 
контролни списъци в подкрепа на заключенията си. 

7.8 В отговор на притока на разселени лица от Украйна към Европейския съюз, породен от

нахлуването в Украйна на 24 февруари 2022 г., по силата на Регламент (ЕС) 2022/585 от 6 
април 2022 г. срокът на изпълнение на фондовете за периода 2014—2020 г. бе удължен до 
30 юни 2024 г. По този начин на държавите членки се осигури допълнителна гъвкавост при 
използването на останалото финансиране. 

РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

7.10 Комисията счита, че в един от цитираните случаи няма грешка на равнището на

Комисията.  

Комисията отчита, че е налице грешка, установена при една агенция през 2020 г., но не счита, 
че тази грешка е дала отражение върху плащането на Комисията, одитирано през 2021 г. по 
линия на уравняването на предварителното финансиране, свързано с вноската на ЕС за тази 
агенция. Грешката е допусната на равнището на агенцията и отговорност за нея носи 
разпоредителят с бюджетни кредити на агенцията. Комисията припомня, че плаща на 
агенцията изравнителна вноска въз основа на отчета за финансовия резултат. Комисията не е 
имала друг вариант, освен да уравни предварителното финансиране, свързано с вноската на 
ЕС, тъй като всички правни условия за уравняването са били изпълнени. 
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Каре 7.1 Примери за грешки 

Придобиване на недопустими видове превозни средства 

След одита на ЕСП Комисията предприе предпазни мерки във връзка с уравняването на 

сметките за финансовата 2021 година, като задържа 10 % от сумите, декларирани в 

годишните отчети, чрез частично уравняване, както се посочва в годишния отчет за дейността 

за 2021 г. Комисията ще започне процедура по уравняване по съответствие, за да определи 

финансовия риск, свързан с отчетите за предходни години, и да установи каква нетна 

финансова корекция следва да се приложи. 

Недопустимост на декларираните разходи за настаняване 

Посоченото действие е извършено в условията на извънредна ситуация по смисъла на 

основния законодателен акт за ФУМИ. Проектът е изпълнен при извънредни обстоятелства, 

сред които е непрекъснатото увеличаване на броя на лицата, търсещи убежище. Цитираната 

извънредна ситуация е възникнала поради липсата на капацитет за посрещане на търсенето 

и риска от неизпълнение на задълженията, произтичащи от националното право и свързани с 

осигуряването на материални условия за приемане на лицата, търсещи убежище. 

Комисията отчита, че липсата на документи не е позволила на ЕСП да провери дали 

процедурата за възлагане на обществена поръчка е проведена правилно. Въпреки това с 

оглед на информацията, предоставена от ирландските органи, и предвид одиторската 

заверка, която следва да се основава на пълния набор от разходооправдателни документи, 

Комисията счита, че процедурата би следвало да е изпълнена правилно. 

Комисията е на мнение, че процедурата, въведена от ирландските органи, предоставя 

достатъчни гаранции за допустимостта на целевата група. 

Настанените гости се разпределят по хотелите от ирландската служба за международна 

закрила. Налице са вътрешни процедури за анализиране на молбите за международна 

закрила и за разпределяне на кандидатите по местата за настаняване. 

Предоставянето на услугите, на настаняването и на храната не е поставено под въпрос и 

Комисията е удовлетворена от оперативните резултати на този проект за спешна помощ. 

С оглед на констатациите ще бъде организирана мисия в Ирландия, за да се гарантира, че са 

въведени подходящи процедури за справяне с установените слабости. Освен това Комисията 

ще определи сумата, която подлежи на възстановяване от страна на бенефициента. 

ПРОВЕРКА НА ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН 
КОНТРОЛ 

Дейност на одитните органи 

7.13 Комисията взема под внимание потвърждението на ЕСП, че одитната дейност на

националните одитни органи, върху която почива контролът на отчетите, е извършена 
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качествено, както се посочва в годишните доклади за контрола (ГДК) във връзка с 
уравняването на сметките за финансовата 2020 година.  

Както ЕСП посочва, Комисията вече е установила всички слабости, които ЕСП е открила в хода 
на одитната си дейност за целите на декларацията за достоверност за 2021 г., и е 
предприела подходящи мерки за ограничаване на риска, които е заложила в решението за 
уравняване на сметки за финансовата 2020 година. 

Каре 7.2 Недостатъци в годишните доклади за контрола 

Що се отнася до липсата на извадки, формирани на случаен принцип, за нуждите на одитите 

на разходите в Малта, Комисията вече е установила тази слабост в хода на анализа на ГДК за 

финансовата 2020 година. Според Комисията използването на метод за формиране на 

извадка въз основа на риска може да доведе до завишаване на общия процент на грешка и 

по този начин да се ограничат рисковете за бюджета на ЕС. При все това в своето писмо с 

обратна връзка до одитния орган от 23 юни 2021 г. Комисията припомня на държавата 

членка, че следва да формира одитната извадка на случаен принцип в съответствие с 

делегирания регламент, като посочва, че в случай че одитният орган счете за необходимо да 

се отчетат конкретни рискове, той следва да изготви допълнителна извадка въз основа на 

риска. 

Що се отнася до предаването на проектите на отчети на одитния орган, преди органът, 

отговарящ за разходването на средствата, да е завършил собствените си проверки (Малта), 

Комисията вече е установила тази слабост в анализа си на ГДК за финансовата 2020 година и 

е излязла с препоръка към държавата членка в писмото си за частично уравняване от 14 юни 

2021 г., чиито адресати са както органът, отговарящ за разходването на средствата, така и 

одитният орган, и в писмото си с обратна връзка до одитния орган от 23 юни 2021 г. 

Що се отнася до липсата на обяснения относно разликите между проектите на отчети и 

окончателните отчети (Швеция), Комисията вече е установила тази слабост в анализа си на 

ГДК за финансовата 2020 година и е излязла с препоръка в писмото си с обратна връзка до 

одитния орган от 3 юни 2021 г. В препоръката се посочва в ГДК да се включва всякаква 

релевантна информация, която би могла да помогне на службите на Комисията да съпоставят 

сумите в окончателните отчети със съвкупността — обект на одита (проектите на отчети), 

посочена в таблица 10.2, колона Б. 

Що се отнася до неточното представяне на процента остатъчни грешки и некоректното одитно 

становище (Малта), Комисията вече е установила тази слабост в анализа си на ГДК за 

финансовата 2020 година и са предприети мерки за ограничаване на риска. Комисията 

предприе частично уравняване, а след това отмени сумата от 16 398,70 EUR от решението за 

уравняване на сметки, изпратено на държавата членка с писмо от 22 декември 2021 г. По 

този начин Комисията гарантира, че общият процент остатъчни грешки остава под прага на 

същественост. 

Що се отнася до непълното докладване относно одитите на разходите, свързани с 

отрицателни плащания или уравняване на авансови плащания, декларирани в отчетите за 

предходна година (България), Комисията вече е установила тази слабост в анализа си на ГДК 

за финансовата 2020 година. Българският одитен орган е предоставил информацията в ГДК, 

но я е представил неправилно. Благодарение на разясненията, дадени по време на 

обсъждания между Комисията и одитния орган в хода на процедурата по уравняване на 
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сметки за финансовата 2020 година, Комисията бе в състояние да достигне до правилните 

изводи. В писмото с обратна връзка от 3 юни 2021 г. бе поискано одитният орган да осигури 

по-добро отчитане, като ползва правилните таблици в следващите ГДК. 

7.14 В най-общ план Комисията счита, че цитираните слабости имат ограничено въздействие

върху нивото на увереност, тъй като или не са съществени, или (в случая на слабостите, 
засягащи ФВС в България) Комисията незабавно е предприела мерки за отстраняване на 
рисковете за бюджета на ЕС, произтичащи от вида слабости, установени от ЕСП, и е отчела 
тези слабости при уравняването на сметките за финансовата 2021 година. 

Каре 7.3 Недостатъци в работата на одитните органи 

Що се отнася до проверката на процедурата за подбор на проекти (Швеция), Комисията счита, 

че рискът е ограничен, като се има предвид, че шведският одитен орган е потвърдил, че за 

финансовата 2019 година е извършен системен одит на ключово изискване 2 (процедура за 

подбор) и че не са установени съществени слабости. Освен това стандартният контролен 

списък е актуализиран своевременно с цел да се отстранят установените слабости. 

Що се отнася до проверката на процедурата за възлагане на обществени поръчки (България), 

Комисията взема под внимание констатациите на ЕСП. Комисията предприе предпазни мерки 

във връзка с уравняването на сметките за финансовата 2021 година, като задържа 10 % от 

сумите, декларирани в годишните отчети, чрез частично уравняване, както се посочва в 

годишния отчет за дейността (ГОД) за 2021 г. Комисията ще започне процедура по 

уравняване по съответствие, за да определи финансовия риск, свързан с предходните отчети, 

и да установи каква нетна финансова корекция следва да се приложи. 

Що се отнася до проверките за допустимост на разходите в Швеция и България, в случая на 

Швеция Комисията счита, че рискът от недопустими разходи е ограничен, тъй като одитният 

орган е извършил съответните проверки, макар и в документацията му да се откриват 

известни слабости. За целите на контрола на променливия елемент одитният орган е избрал 

да ползва една от официалните бази от данни и изглежда, че макар и този подход да е 

белязан от известни слабости, разликите в сравнение с други бази от данни са дребни. 

Що се отнася до България, както се посочва по-горе, Комисията ще започне процедура по 

уравняване по съответствие, за да определи финансовия риск, свързан с предходните отчети, 

и да установи каква нетна финансова корекция следва да се приложи. 

По отношение на одитната следа и документирането на одитната дейност и резултатите от 

нея в Швеция и България: 

В случая на Швеция Комисията счита, че става въпрос за дребни слабости при 

документирането на конкретни проверки и/или одити. Освен това тези случаи по никакъв 

начин не поставят под съмнение одиторската дейност на одитните органи или надеждността 

на техните заключения. 

Що се отнася до България, Комисията счита, че става въпрос за слабости при 

документирането на конкретни проверки и/или одити. 
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С цел слабостите от този вид, установени в двете държави, да бъдат отстранени за в бъдеще 

и да се отчетат предходни констатации, както и препоръките на ЕСП, ГД „Миграция и 

вътрешни работи“ е споделила с одитните органи, отговарящи за фондовете, попадащи в 

нейната компетентност, документ за обсъждане относно документирането на одитната 

дейност със заглавие „Добри практики от одитори за одитори“. Този документ е резултат от 

работна група, включваща представители на одитните служби на Комисията, отговарящи за 

споделеното управление, и на националните одитни органи на държавите членки, която цели 

да се идентифицират и разработят най-добри практики за по-добро документиране на 

одитната им дейност. 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ДРУГИ УПРАВЛЕНСКИ 
ДОКУМЕНТИ 

7.16 Комисията припомня, че декларацията за достоверност на генералния директор почива

върху преглед на няколко вида информация от множество източници (самооценка, 
последващи проверки, доклади на Службата за вътрешен одит (СВО) и на ЕСП), с което се 
гарантира нейната надеждност. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 

Препоръки 

Препоръка 1 — Одитна следа и обществени поръчки 

Комисията приема препоръката, счита, че тя вече се изпълнява, и се ангажира да продължи 
да предприема действия. 

Що се отнася до бенефициентите на средства, попадащи в компетентността на ГД „Миграция и 
вътрешни работи“, и органите на държавите членки, отговорни за тяхното разходване, 
Комисията постоянно предоставя насоки и подкрепа във връзка с правилата за обществените 
поръчки и одитната следа.  

За това свидетелстват и действията, предприети от Комисията в изпълнение на препоръките, 
отправени от ЕСП през 2018 г. (т.е. тези във връзка с обществените поръчки както при пряко, 
така и при споделено управление). 

Препоръка 2 — Допустимост на разходите по проекти в рамките на действия, 

които са под прякото управление на ГД „Миграция и вътрешни работи“ 

Комисията приема препоръката отчасти. 

Комисията приема частта от препоръката, отнасяща се до спешната помощ. Тя не приема 
частта от препоръката, свързана с действията на Съюза, които вече са засилени след 
изпълнението на препоръките от 2018 г.  
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Вече съществува методика за анализ на окончателните искания за плащане в контекста на 
действията на Съюза и спешната помощ. Налице са и специални контролни списъци. Преди да 
се извършат окончателните плащания, при необходимост се провеждат предварителни 
проверки.  

Благодарение на констатациите на ЕСП вече съществуващата стратегия за контролни 
дейности в областта на спешната помощ от декември 2017 г. ще бъде доразвита, а 
предварителните проверки на допустимостта на разходите ще бъдат засилени, където е 
необходимо. Ще се отчетат и актуализациите, които се изискват с оглед на новата 
многогодишна финансова рамка (МФР). 

В образците на споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се определят 
изискванията по отношение на одиторската заверка на финансовите отчети и одитната 
методика, която следва да се прилага от одиторите. 

Одиторската заверка е само един елемент от предварителните проверки на Комисията във 
връзка с изпълнението на действия на Съюза и предоставянето на спешна помощ. Преди да се 
извършат окончателните плащания, при необходимост се провеждат други предварителни 
проверки. 
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГЛАВА 8 — СЪСЕДНИТЕ РЕГИОНИ И СВЕТЪТ“ 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

Комисията приветства констатациите на ЕСП по тази глава и се ангажира да предприеме 
подходящи корективни действия, когато това е необходимо. В отговор на някои констатации и 
оценки, свързани с проучването относно процента остатъчни грешки на ГД „Политика за 
съседство и преговори за разширяване“, Комисията предоставя разяснения относно 
характеристиките на проучването и неговия принос за изготвянето на годишната декларация 
за достоверност, както и относно другите елементи на рамката за вътрешен контрол. 

РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

Каре 1 — Разходи, които частично все още не са извършени 

ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ 

Тъй като окончателната сума, която трябва да бъде платена от бюджета на ЕС, ще бъде 

определена едва след получаване на окончателния доклад, изготвен от бенефициера, 

Комисията счита грешката за временна. Тя вече няма да съществува след окончателното 

уравняване. 

ГД „Международни партньорства“ 

Положението в страната към този момент позволяваше на делегацията на ЕС да пристъпи към 

пряко възлагане, ако желае това, като се има предвид, че в страната е обявена криза и 

следователно се прилагат гъвкави процедури. Въпреки това делегацията на ЕС се опита да 

осигури възможно най-голяма конкуренция по бърз начин, като използва процедура на 

договаряне. 

Седем от тези дружества са били посочени в рамков договор в области като поисканите в 

договора. Осмото дружество също е имало подобен опит от предишни договори в областта и е 

било избрано, след като то изрази интерес. Въз основа на това Комисията прецени, че и 

осемте субекта имат качествата да участват в състезателната процедура на договаряне. 

Комисията признава, че това можеше да бъде по-добре документирано. 

8.9 Комисията проследи случаите, идентифицирани от ЕСП, и се ангажира да предприеме

подходящи корективни действия, когато това е необходимо.  

Що се отнася обаче до случаите на неспазване, свързани с подбора на проекти и прилагането 
на правилата за възлагане на обществени поръчки, Комисията счита, че бенефициерите са 
приложили правилно съответните правила в съответствие със собствените си правила и 
процедури, както е предвидено в договорните разпоредби на споразумението. 
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Каре 2 — Условия за вноските на бюджетна подкрепа 

Комисията счита, че насоките ѝ за бюджетната подкрепа са много ясни, що се отнася до 

изискванията за банковите сметки и обменния курс. 

Контролът, упражняван върху изготвянето на споразуменията за финансиране, ще бъде 

засилен чрез преразглеждане на съответния контролен списък, за да се гарантират пълно 

съответствие и привеждане в съответствие със съществуващите насоки относно бюджетната 

подкрепа. 

8.12 Според условния подход изискванията на ЕС за допустимост на разходите са

изпълнени, при условие че действието включва сума разходи, допустими съгласно правилата 
на ЕС, която е равностойна на приноса на ЕС, и сумата, предоставена от други донори, е 
достатъчна за покриване на разходите, които са недопустими съгласно правилата на ЕС 
(член 155, параграф 5 от Финансовия регламент). Това дава възможност на ЕС да допринася 
за действия с множество донори без заделяне на средства (т.е. съвместно съфинансирани 
дейности). Комисията няма правни задължения да докладва отделно за дела на средствата, 
поверени на партньорите по изпълнението и за които се прилага условният подход. 

8.14 Комисията е запозната със случаите, свързани с достъп до документи във формат „само

за четене“, установени от ЕСП, и продължава да привлича вниманието на съответните 
международни организации на Организацията на обединените нации към необходимостта на 
одиторите да се предоставя необходимата информация. 

Комисията работи в тясно сътрудничество със съответните международни организации и ЕСП, 
за да бъдат намерени приемливи решения на проблемите с достъпа до документи. 

Комисията отбеляза, че ограниченият достъп до документи засяга три проекта, изпълнявани 
от организации на ООН. Когато тези случаи бяха сведени до знанието на Комисията, 
служителите на Комисията в седалището и на място реагираха бързо и засилиха диалога със 
съответните организации на ООН и техните седалища, за да бъде улеснена текущата работа и 
да бъде ускорено предоставянето на отговори/документи. 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ДРУГИ МЕХАНИЗМИ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Проучване относно процента остатъчни грешки (RER) 

8.20 Проучването относно процента остатъчни грешки (RER) е важен елемент в основата на

декларацията на генералния директор, въпреки че то не е единственият източник на 
увереност. ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ разполага с всеобхватна 
рамка за вътрешен контрол и стратегия за контрол, които обхващат целия цикъл на 
изпълнение. Всички елементи на рамката за контрол служат за градивни елементи на 
увереността, която тя дава. 

8.21 Комисията отбелязва, че допълнителният процент на безвъзмездните средства се

основава на допълнителна извадка от 64 операции. Процентът грешки, произтичащ от 
допълнителната извадка безвъзмездни средства, предоставя потвърждаваща и подобрена 
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информация за управлението на безвъзмездните средства, като допълва информацията, 
свързана с безвъзмездните средства, получена от безвъзмездните средства, включени в 
основната извадка. И трите процента (основният, „непряко управление от държавите 
бенефициери“ и безвъзмездните средства) се проверяват и ГД „Политика за съседство и 
преговори за разширяване“ взема предвид резултатите от всички последващи проверки за 
оценката на вътрешния си контрол, декларацията за достоверност, подписана от генералния 
директор, и докладването в годишния отчет за дейността. 

8.22 Комисията не определя проучването относно процента остатъчни грешки като

ангажимент за даване на увереност или като одит. То служи за конкретна цел и се основава 
на отделна методика. 

Това е оповестено в проучването относно процента остатъчни грешки и в годишния отчет за 
дейността на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, в който се представя 
пълна информация за управлението по правилен и справедлив начин. Комисията счита, че 
проучването не е обект на ограничения, които могат да допринесат за подценяване на 
грешките. 

8.23 Последващият контрол на процента остатъчни грешки се извършва върху извадка

(представителна за съвкупността) от приключени договори, а не върху цялата съвкупност. 
Присъща характеристика на проучването е, че някои „стари договори“ няма да подлежат на 
преглед на процента остатъчни грешки. Основната причина, поради която Комисията 
изключва старите договори от проучването относно процента остатъчни грешки в 
съответствие със своята методика, е, че според нея информацията, произтичаща от 
последващия контрол на тези договори, ще е от малка полза за подобряването на рамката за 
вътрешен контрол. Това се дължи на факта, че договорите, характеризиращи се с липса на 
оперативна дейност през последните осем години и/или липса на контрол през последните 
пет години, са били изпълнявани съгласно правила и разпоредби, които вече не са 
приложими. Освен това след края на периода на изпълнение бенефициерите са задължени да 
съхраняват подкрепящата документация в продължение на 5 до 8 години. Това ограничение 
във времето ще затрудни извършването на контрола и вследствие на него редица операции 
няма да допринасят за изчисляването на процентите грешки. 

8.24 Комисията отбелязва, че проучването относно процента остатъчни грешки включи тези

безвъзмездни средства в допълнителната съвкупност от безвъзмездни средства; 
следователно те са били подложени на последващ контрол. Те обаче не бяха включени в 
основната извадка в съответствие със споразумение за нивото на обслужване, сключено 
между ГД „Международни партньорства“ и ГД „Политика за съседство и преговори за 
разширяване“. След влизането в сила през юли 2021 г. на новото споразумение за нивото на 
обслужване между двете генерални дирекции те ще бъдат включени в съвкупността, от която 
се формира основната извадка, като се започне от проучването относно процента остатъчни 
грешки за 2022 г. 

8.25 Комисията отбелязва, че тематичните безвъзмездни средства представляват около 3 %

от портфейла на приключените договори през 2021 г. Тематичните безвъзмездни средства са 
били подложени на последващ контрол на процента остатъчни грешки, тъй като са били 
включени в допълнителната извадка безвъзмездни средства. „Старите договори“ (останалите 
17 %) не са част от съвкупността за изчисляване на процента остатъчни грешки съгласно 
приложимата методика за процента остатъчни грешки, която осигурява съответните критерии 
и обосновката. 
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По тези причини Комисията счита, че невключването на старите договори в съвкупността не 
представлява ограничение, а характеристика на проучването, която се състои в премахване от 
съвкупността на данни, които не са от значение за проучването. 

Форматът на годишния отчет за дейността не позволява лесно да бъдат оповестени всички 
технически характеристики на проучването относно процента остатъчни грешки. Те са описани 
по-подробно в методиката и наръчника за процента остатъчни грешки. Въпреки това, за да 
изпълни изцяло препоръката на ЕСП, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ 
ще оповестява информацията във връзка със „старите договори“, като започне от следващия 
годишен отчет за дейността. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Последващи действия във връзка с препоръките, отправени в годишните 

доклади за годините 2018—2020 

8.28 Що се отнася до препоръка № 1 от 2018 г. и 2020 г., Комисията засили комуникацията с

международните организации във връзка с достъпа на ЕСП до документи. 

В рамките на заседанието на работната група FAFA на ООН от октомври 2021 г. Комисията 
подчерта необходимостта ООН да предоставя на ЕСП всички документи или информация, 
необходими за извършване на одитната ѝ дейност, и повдигна въпроса за достъпа във 
формат „само за четене“.  

Комисията организира техническа среща през октомври 2021 г. с представители на някои 
структури на ООН относно достъпа до документи. ООН се ангажира да разработи стандартен 
инструмент и подход, за да улесни работата на ЕСП.  

Някои международни организации обаче продължиха да предоставят само ограничен достъп 
до документи, като например във формат „само за четене“.  

Комисията работи в тясно сътрудничество със съответните международни организации и с 
ЕСП, за да бъдат намерени приемливи решения на този проблем. 

Препоръки 

Препоръка 1 — Да се приспаднат неизвършените разходи преди плащане или 

уравняване 

Комисията приема препоръката. 

Ще бъде изпратено напомняне за съществуващите инструкции за уравняването, за да се 
повиши осведомеността на разпоредителите с бюджетни кредити по този въпрос и да им се 
напомни, че към момента на уравняването те следва да имат достатъчна увереност, че 
отчетените разходи са направени от бенефициера и са приети от международната 
организация. 

Препоръка 2 — Да се засили контролът при изготвянето на споразумения за 

финансиране за операции за бюджетна подкрепа 

Комисията приема препоръката. 
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Комисията счита, че образците на споразуменията за финансиране са подходящи за целта и че 
— заедно с насоките за бюджетната подкрепа — те дават ясни насоки за прехвърлянето на 
средства към бюджетната сметка на държавата бенефициер и за приложимия обменен курс. 
Комисията счита, че разпоредбите се използват по подходящ начин, но за да даде гаранции, 
че те винаги се формулират ясно в споразумението за финансиране съобразно с контекста на 
всяка държава, Комисията ще засили контрола, като преразгледа съответния контролен 
списък за споразуменията за финансиране. Независимо от това Комисията изтъква, че в редки 
случаи държавите нямат централна банка и в тези случаи препоръката ще бъде прилагана 
mutatis mutandis с оглед на контекста на държавата. 

Препоръка 3 — Да се оповести кои договори са изключени от обхвата на 

проучването относно процента остатъчни грешки 

Комисията приема препоръката. 
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА
ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г.,

ГЛАВА 9: ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИЕТИ ОТ БЮРОТО НА ПАРЛАМЕНТА НА 4 ЮЛИ 2022 Г.

ОТГОВОРИ НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПАРЛАМЕНТА

9.8

В съответствие с член 1 от Правилника относно разходването на бюджетни кредити по

бюджетна позиция 400 („Правилника“) политическите групи управляват отпуснатите им

средства в съответствие с принципите на непрякото управление на средства при

аналогично прилагане на член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент. Тези

правила заменят „споразуменията за финансов принос“ (както е посочено в член 155,

параграф 6 от Финансовия регламент), които не могат да бъдат подписани от групите

с правно обвързващ характер.

Позицията на администрацията на Европейския парламент е, че член 175, параграф 1

и член 163, параграф 1 от Финансовия регламент, в които се определя използването

на процедури на договаряне за обществени поръчки с висока стойност, не са

приложими за политическите групи, тъй като тези разпоредби се прилагат само за

прякото управление.

Като последващо действие във връзка с по-рано докладвани недостатъци, свързани с

възлагането на обществени поръчки от политическите групи през 2015 г. и 2016 г.,

администрацията на Парламента предостави насоки относно възлагането на

обществени поръчки и организира обучения за политическите групи.

Европейският парламент взема под внимание констатациите и оценките на Сметната

палата. В съответствие с член 1.4 от Правилника политическите групи носят

отговорност пред институцията за разходването на бюджетните кредити в рамките на

предоставените им от Бюрото правомощия за прилагане на този правилник.

Администрацията на Парламента ще продължи да подкрепя политическите групи с цел

бюджетните кредити да се използват в съответствие с този правилник и да

предприемат подходящи действия за предотвратяване на всякакви разходи, които не

са в съответствие с него.
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9.9.

След решението на Бюрото на Парламента от 5 октомври 2020 г. процедурата за

възлагане на обществена поръчка за придобиването на сградата на ул. „Wiertz“ в

Брюксел беше проведена от Парламента в съответствие с Финансовия регламент и

всички приложими вътрешни правила и процедури, както и с най-стриктното спазване

на принципа на недискриминация по отношение на всички потенциални оференти.

Целта на процедурата беше „закупуване на сгради в рамките на централните свързани

помежду си сгради или много близо до тях“, както е посочено в съответната докладна

записка на Бюрото.

В информационното известие за процедурата, публикувано в Официален вестник на

Европейския съюз от 28 октомври 2020 г. (2020/S210—511911), изрично се посочва

целта за търсене на офис пространство за членовете на ЕП, парламентарните

сътрудници и служителите на Европейския парламент. За да се постигне равно

третиране на членовете на ЕП по отношение на близостта на техните кабинети до

пленарната зала, критерият за разстояние изигра основна роля в рамките на

критериите за качество. Тегловният коефициент на критерия за разстояние е

определен на 20 точки от общо 50 точки за качество. Освен това възможността за

взаимно свързване с централните сгради получи допълнителен тегловен коефициент

от 4 точки от 50 точки за качество, за да бъде приведен във възможно най-голяма

степен в съответствие с целта, определена от Бюрото на Парламента. Подобни

коефициенти за близост са използвани от други институции на Съюза за

придобиването на сгради. Въз основа на съдебната практика на европейските

съдилища възлагащият орган разполага с широка свобода на преценка по отношение

на избора, съдържанието и прилагането на съответните критерии за възлагане,

свързани с въпросната поръчка, включително тези, чиято цел е да се определи

икономически най-изгодната оферта1. Парламентът счита, че сградата на ул. „Wiertz“ е

икономически най-изгодната оферта, като се вземат предвид цената и целевите нужди

и цели, преследвани от възлагащия орган, както са определени в приетата от Бюрото

стратегия на Парламента за сградния фонд.

Освен това трябва да се вземе предвид положението, при което Парламентът нямаше

да е придобил сградата. Договорът за ползване на сградата на ул. „Wiertz“, подписан

от Парламента през 2009 г., не включва никаква възможност за клауза за напускане.

Ако Парламентът не беше придобил сградата, той щеше да бъде задължен да

извършва годишните плащания на плодоползване за оставащия договорен период до

31 май 2027 г. Освен това Парламентът щеше да загуби вече реализираните

инвестиции в модернизацията, сигурността и взаимосвързаността на тази сграда.

1 Решение на Общия съд по дело T-556/11, точка 215.
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ОТГОВОР НА ПРЕПОРЪКАТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПАРЛАМЕНТА

Препоръка 9.1.

Европейският парламент приема препоръката на Палатата.

Парламентът ще продължи да подпомага политическите групи с цел подобряване на

тяхното вътрешно финансово управление. По-специално, Парламентът ще изясни

допълнително насоките относно възлагането на обществени поръчки от политическите

групи и ще предложи по-добро привеждане в съответствие на Правилника относно

разходването на бюджетни кредити по бюджетна позиция 400 с Финансовия регламент.
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГЛАВА 9 — ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

Комисията приветства общото заключение на ЕСП, че нивото на грешки при разходите по 
глава „Европейска публична администрация“ не е било съществено. 

Що се отнася до констатациите, свързани с пенсионните плащания (точка 9.10), Комисията би 
искала да изтъкне, че решението за спиране на задължението за декларация за живот породи 
действие между юни 2020 г. и ноември 2021 г. Всички служители са уведомени или ще бъдат 
уведомени да изпратят всички оставащи декларации, както преди. 

Що се отнася до констатациите, свързани с последващия преглед на препоръката от 2018 г. 
относно семейните надбавки (точка 9.19), потвърден от ЕСП, мониторингът на надбавките, 
получавани от други източници, е сложен. Тъй като коригирането — с цел привеждане в 
съответствие с правилата — на сумите, получени от други източници, може да бъде направено 
само въз основа на декларациите на служителите, актуализирането на съответните преписки 
може да бъде извършвано само a posteriori, а не в реално време. Комисията е въвела 
засилени проверки за съответствие и е успяла да събере надплатените суми почти без 
забавяне. 
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГЛАВА 10 — МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСТОЙЧИВОСТ“ 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

През 2021 г. Комисията оцени и одобри 22 национални плана за възстановяване и 
устойчивост (ПВУ), които впоследствие бяха одобрени и от Съвета. След подписването на 
споразуменията за финансиране и за отпускане на заеми Комисията предостави 
предварително финансиране в размер до 13 % от финансовото участие на Съюза на онези 21 
държави членки, които го поискаха (20 направиха това през 2021 г.). В края на годината 
Комисията направи оценка на първото искане за плащане, подадено от Испания, и изпълни 
съответното плащане през декември 2021 г.  

През 2021 г. Комисията създаде и започна да прилага стратегии за одитната и контролната 
дейност във връзка с Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). В този смисъл се 
провеждат системни предварителни проверки на всички ключови етапи и цели, заложени във 
всяко едно искане за плащане. В процес на въвеждане е одитна стратегия във връзка с МВУ.  

В одитната стратегия се предвиждат одитна дейност въз основа на риска по исканията за 
плащане, както и системни одити на i) системите за изпълнение на ключовите етапи и на 
целите и ii) системите, върху които почива защитата на финансовите интереси на Европейския 
съюз. По отношение на одитите на исканията за плащане Комисията възнамерява да 
извършва проверки на всички ключови етапи и цели, считани за високорискови. Що се отнася 
до системните одити, планира се провеждането на поне по един одит във всяка държава 
членка до края на 2023 г.  

В случай че само определени ключови етапи и цели, заложени в дадено искане за плащане, са 
изпълнени задоволително, в разпоредбите на Регламента за МВУ е предвидена гъвкавост, 
която позволява на Комисията да прецени каква сума от даден транш да бъде спряна. Към 
момента Комисията разработва методика, с която да гарантира равно третиране. Следва да се 
отбележи, че на Комисията не се наложи да прибягва до такава методика през 2021 г., тъй 
като при оценката си заключи, че всички ключови етапи в първото искане за плащане, 
подадено от Испания, са изпълнени задоволително. 

РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

Оценка на критериите, свързани с ключовите етапи и целите 

10.22 Комисията е основала оценката си за задоволителното изпълнение на ключовите

етапи върху тяхното описание и релевантните елементи, съдържащи се в описанието на 
свързаните с това мерки, като и описанието, и елементите са посочени в съответното решение 
за изпълнение на Съвета (РИС) и в механизма за проверка, предвиден в оперативните 
договорености. 
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10.23 Съгласно първоначалната версия на вътрешните насоки, която се е прилагала към

момента на искането за плащане на Испания, се изисква пълно спазване на всички елементи, 
съдържащи се в описанието на ключовия етап/целта в РИС, както и всички елементи, 
съдържащи се в описанието на мярката в РИС, но това е само очакваният вариант. Освен това 
в насоките се предвиждат изключения, в които ситуацията може да е различна. Това 
съответства на концепцията, договорена от съзаконодателите в Регламента за МВУ, а именно 
че Комисията оценява „задоволителното“ изпълнение. Така на Комисията се дава известна 
свобода на действие при анализирането на отделните елементи. 

10.24—10.25 и каре 1 (ключов етап 395 „Изменения на корпоративния 

подоходен данък през 2021 г.“) 

Що се отнася до ключов етап 395, съгласно член 24, параграф 3 от Регламента за МВУ 
Комисията оценява „дали съответните ключови етапи и цели, определени в решението за 
изпълнение на Съвета [...], са изпълнени задоволително“. Елементът, който според 
Европейската сметна палата (ЕСП) не е бил обект на оценка (и който ЕСП счита, че не е 
изпълнен) не е част от ключовия етап, а се съдържа в описанието на мярката. Съгласно член 
20, параграф 5, буква в) от Регламента за МВУ описанието на мярката представлява отделна 
част от решението за изпълнение на Съвета, за разлика от ключовите етапи и целите, които 
попадат в хипотезите на член 20, параграф 5, букви д) и е). В този смисъл Комисията счита, че 
не всички елементи в описанието винаги имат отношение към оценката на Комисията относно 
задоволителното изпълнение на ключовите етапи и целите. 

Комисията вече е посочила, че вътрешните насоки за оценката на ключовите етапи и целите, с 
които разполага, не са достатъчно ясни и е предприела стъпки за справяне с това. Комисията 
счита, че в ключовия етап няма пряко или непряко позоваване на елемента в описанието на 
мярката, цитиран от ЕСП. Освен това този елемент няма пряко или косвено отношение към 
изпълнението на ключовия етап. В този смисъл Комисията не смята, че е налице причина 
оценката на този елемент да се счита за необходима, и оспорва доколко оценката може да се 
използва като основание изпълнението на целия ключов етап да се счете за незадоволително.  

Нещо повече, Комисията и Испания винаги са разглеждали елемента, цитиран от ЕСП, като 
средносрочна цел. Това намира подкрепа в самия ПВУ на Испания (в който елементът изрично 
е назован „средносрочна цел“) и в названието на реформата в решението за изпълнение на 
Съвета, в което фигурира „краткосрочно“. Освен това реформата на данъчната система, 
целяща да се гарантира минимално равнище на корпоративно данъчно облагане, е разписана 
другаде в ПВУ и решението за изпълнение на Съвета (C28.R3 и ключов етап 388), като 
сроковете са различни.  

Позицията на Комисията се потвърждава и от факта, че провизорният срок за извършване на 
въпросната реформа (31 март 2021 г.), заложен в решението за изпълнение на Съвета, 
предхожда датата, на която в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) е постигнато споразумение относно мерките, които следва да се изпълнят за постигане 
на цитираната минимална данъчна ставка от 15 % (8 октомври 2021 г.). Въз основа на 
споразумението в ОИСР на 22 декември 2021 г. Комисията публикува предложение за 
директива на Съвета за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане 
на многонационалните групи в Съюза, във връзка с което държавите членки не са се 
споразумели в Съвета.  

Комисията също така счита, че в описанието на ключовия етап недвусмислено се посочва, че 
целта, която трябва да се постигне не по-късно от влизането в сила на измененията, въведени 
със Закона за бюджета за 2021 г., и разпоредбите за развитие, свързани с корпоративното 
подоходно облагане, е увеличаване на приходите от корпоративен данък. Това е 
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краткосрочната цел на тази реформа, посочена в ПВУ на Испания. Тя е постигната с 
реформата и това е отразено в предварителната оценка на Комисията. С оглед на 
гореизложеното Комисията счита, че постигането на минималната данъчна ставка от 15 % 
няма отношение към оценката на цитирания ключов етап. Именно затова ставката не е 
спомената в предварителната оценка на Комисията във връзка с етапа. 

10.26 Комисията се позовава на аргументите си по точка 10.24 и посочва, че минималната

данъчна ставка може да се тълкува единствено като средносрочна цел. Предвид това, че 
законът е влязъл в сила преди приемането на РИС, Комисията счита, че е очевидно, че нито тя, 
нито Испания или Съветът са щели да одобрят ключов етап, който е неизпълним по 
подразбиране. В този смисъл съвсем очаквано този въпрос не се засяга в документацията на 
държавата членка и в оценката на Комисията. 

10.28 Сумата, която се изплаща на дадена държава членка за задоволително изпълнение

на набор от ключови етапи и цели, се определя от Съвета в съответното решение за 
изпълнение на Съвета. Плащанията се извършват при задоволително изпълнение на 
съответните договорени ключови етапи и цели. Тъй като МВУ представлява инструмент, за 
който изрично се посочва, че е основан на резултатите, чрез него плащанията се обвързват с 
резултатите, а не с конкретни направени разходи. Финансовото участие по линия на МВУ се 
определя въз основа на максималното финансово участие, изчислено поотделно за всяка 
държава членка, като се отчитат прогнозните разходи по ПВУ. В съответствие с тази 
концепция sui generis не е възможно да се изчисли „компенсирането за изпълнението на всеки 
отделен ключов етап или цел“. 

Съгласно Регламента за МВУ от Комисията се изисква да прецени каква сума по дадена 
вноска да спре, в случай че само част от ключовите етапи и целите в дадено искане за 
плащане за изпълнени задоволително. На Комисията се дава гъвкавост при определянето на 
сумата. Комисията е започнала да работи по разработването на методика с цел да гарантира 
равно третиране при ползването на въпросната гъвкавост. Предвид нормативната уредба във 
връзка с МВУ обаче подобна методика не може да се разработи за изчисляването на 
„компенсирането за изпълнението на всеки отделен ключов етап или цел“. Комисията все още 
разработва методиката за равно третиране, като следва да се отбележи, че тя не е била 
необходима през 2021 г., тъй като при оценката си Комисията е заключила, че всички ключови 
етапи в първото искане за плащане, подадено от Испания, са изпълнени задоволително. 

Ключови етапи, свързани със системата за контрол на държавата членка 

10.29 Комисията е изложила ясно оценката си за всеки ПВУ, включително по критерия,

свързан със системите за контрол. Всички одобрени ПВУ съдържат подходящи системи за 
контрол. Ако Комисията не бе счела предложената в даден план система за контрол за 
подходяща, нямаше да даде положителна оценка на плана.  

Комисията подчертава, че когато в РИС се оставя възможност за тълкуване, това не поражда 
рискове по отношение на оценката на Комисията във връзка с задоволителното изпълнение, а 
по-скоро осигурява способ за извършването на качествена оценка. 

10.31—10.32 Що се отнася до ключов етап 173, в хода на проверките си Комисията

потвърди, че системата за контрол на Испания функционира по начин, който позволява да се 
изпълнят изискванията по член 22 от Регламента за МВУ, тъй като тя е сред елементите, 
включени в ключовия етап. По-специално Комисията извърши оценка на пълнотата на 
системите за събиране на данни и установи, че за 100 % от договорите са налице подходящи 
записи.
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Комисията счита, че установяването на области, в които могат да се постигнат подобрения 
или по-висока ефикасност, не е достатъчно добра причина оценката ѝ да бъде поставяна под 
въпрос и в този смисъл не представлява основание искането за плащане да се отхвърли, а 
самото плащане да не се извърши. При оценката на ключовите етапи и целите, свързани с 
контролната и одитната дейност, Комисията е длъжна да установява области, в които могат 
да се постигнат подобрения, и ще продължи да прави това. Комисията споделя установеното 
с държавите членки.  

Комисията ще продължи да си сътрудничи с държавите членки с цел подобряване на 
системите за контрол за нуждите на ПВУ, като същевременно ще гарантира спазване на 
законоустановените минимални стандарти. 

Документация на процеса по оценяване 

10.35 Що се отнася до двата ключови етапа, цитирани в точка 10.35, Комисията счита, че

доказателственият материал, предоставен на одиторите, показва недвусмислено, че тя е 
разполагала с необходимата документация в подкрепа на констатациите си, но все пак 
Комисията приема, че в един случай биха могли да се направят подобрения в деловодството. 

Във връзка с ключов етап 215 оценката на Комисията се основава на щателен анализ на 
съдържанието на уебсайта DATAESTUR. През октомври и ноември 2021 г. Комисията направи 
снимки на екраните на уебсайта DATAESTUR, които служат като доказателствен материал в 
подкрепа на заключенията в оценката на Комисията. При все това Комисията признава, че 
вписването в регистъра на тези снимки не е извършено в съответствие с вътрешните насоки. 

Що се отнася до ключов етап 303, Комисията счита, че е осигурила одитна следа във връзка с 
кореспонденцията с Испания на различни етапи, както и във връзка с вътрешните 
консултации между службите на Комисията. Данните подкрепят заключението за 
задоволително изпълнение. 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ 

10.41 Комисията счита, че в контекст, при който плащанията зависят от качествена оценка

на изпълнението на ключови етапи и цели, а въпросните етапи и цели не само не вървят с 
отделни количествени показатели, но са особено разнородни, не е възможно да се определи 
информативен процент на грешка. 

10.42 Комисията отбелязва, че МВУ не съставлява част от многогодишната финансова

рамка (МФР) и че, както посочва в отговора си на точка 10.41, за МВУ не е възможно да се 
определи информативен процент на грешка. Това прави МВУ различен от програмите за 
финансиране по линия на МФР и следователно на него е посветен отделен отчет в годишния 
доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ). Комисията отбелязва, че ЕСП прилага 
подобен подход в годишния си доклад, в който има отделна глава за МВУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Заключения 

10.44 Както се посочва в отговора на точка 10.27, въз основа на наличния доказателствен

материал и своите щателни предварителни проверки Комисията изразява несъгласието си със 
заключението на ЕСП и счита, че ключовият етап е изпълнен задоволително. Комисията 
отбелязва, че въз основа на професионална си преценка ЕСП смята, че грешката не е 
съществена. Освен това, както е отбелязано в точка 10.41, Комисията счита, че не е възможно 
да се определи информативен процент на грешка. 

10.45 Както се обяснява в отговора на точка 10.35, в един от случаите Комисията бе в

състояние да предостави достатъчна документация, но не и да докаже, че тя е вписана в 
регистъра. Що се отнася до другия случай, Комисията не счита, че исканата от ЕСП 
документация има отношение към задоволителното изпълнение на ключовия етап или целта. 

Препоръка 1 — Да се представя обосновка, когато се прецени, че дадени 

елементи нямат отношение към оценката на ключовите етапи и целите  

Комисията приема препоръката отчасти. 

Макар и Комисията да приема препоръката, доколкото тя засяга РИС, що се отнася до 
оперативните договорености, Комисията възнамерява да представя обосновка за елементите, 
упоменати в допълнителните данни за ключовите етапи и целите. Естеството на другите 
елементи, например стъпките при мониторинга, не позволява те да се считат за релевантни, 
поради което за тях няма да се предоставя обосновка поединично. Освен това Комисията 
отбелязва, че окончателното решение относно това кои елементи не са релевантни зависи от 
становището на Икономическия и финансов комитет и от одобрението на държавите членки 
чрез процедурата по комитология. 

Препоръка 2 — Да се разработи методика за (частичното) спиране на дадено 

плащане 

Комисията приема препоръката. 

Препоръка 3 — Да се подобри документирането на оценката на ключовите 

етапи и целите 

Комисията приема препоръката. 
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Въведение 
01 В настоящия Годишен доклад са представени констатациите на Европейската 
сметна палата относно Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия Европейски фонд 
за развитие (ЕФР). На фигура 1 са представени обобщено дейностите и разходите 
в тази област през 2021 г. 

Фигура 1 — Европейски фондове за развитие: финансови параметри 
за 2021 г. 

 
(*) В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“  
(за подробна информация вж. приложение 1.1, точка 12). 

Източник: ЕСП, въз основа на годишните отчети за 2021 г. на Осмия, Деветия, Десетия 
и Единадесетия Европейски фонд за развитие. 
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Кратко описание на Европейските фондове за развитие 

02 Създадените през 1959 г. Европейски фондове за развитие са основният 
инструмент, чрез който Европейският съюз (ЕС) предоставя финансиране 
в областта на сътрудничеството за развитие за държавите от Африка, Карибите 
и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и отвъдморските страни и територии (ОСТ) до 
края на 2020 г. Единадесетият (и последен) ЕФР обхваща многогодишната 
финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. Споразумението за 
партньорство, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. за период от 20 години 
(„Споразумението от Котону“), определя рамката за отношенията на ЕС 
с държавите от АКТБ и ОСТ. Действието на неговите разпоредби е удължено 
засега до 30 юни 2022 г. Неговата основна цел е намаляването и, в дългосрочен 
план, премахването на бедността, в съответствие с основната цел на 
сътрудничеството за развитие, посочена в член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). За многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. помощта за сътрудничество за развитие за 
държавите от АКТБ е включена в Инструмента за съседство, сътрудничество за 
развитие и международно сътрудничество (ИССРМС — Глобална Европа), 
а помощта за сътрудничество за развитие за ОСТ е включена в Решението за 
отвъдморско асоцииране, вкл. Гренландия. Осмият, Деветият, Десетият 
и Единадесетият ЕФР обаче не са включени в общия бюджет на ЕС и продължават 
да се изпълняват и отчитат отделно до приключването им. 

03 През 2019 г. Комисията е приключила оставащите неприключени операции 
по проекти в рамките на Осмия ЕФР. Всички салда и отменени бюджетни кредити 
са прехвърлени към Деветия ЕФР. През 2021 г. Комисията е обявила финансовото 
и оперативно приключване на Осмия ЕФР. Всички свързани дейности са били 
завършени, всички проверки и контроли — проведени, и всички договори 
и финансови решения са приключени в отчетите на ЕФР. 

04 Европейските фондове за развитие (ЕФР) са по-специален инструмент 
поради това, че: 

а) те се финансират пряко от вноски от държавите членки, основани на квоти 
или „алгоритми за вноски“, които се определят от правителствата на 
държавите членки в Съвета на Европейския съюз в последващи вътрешни 
споразумения между представителите на държавите — членки на ЕС, 
заседаващи в рамките на Съвета; 

б) се управляват от Комисията (извън рамката на общия бюджет на ЕС) и от 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ); 
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в) поради междуправителствения характер на Европейските фондове за 
развитие, Европейският парламент има по-ограничена роля в тяхното 
функциониране, отколкото при инструментите за сътрудничество за 
развитие, финансирани от общия бюджет на ЕС — по-специално, той не 
участва в съставянето и разпределянето на ресурсите на ЕФР. Въпреки това 
Европейският парламент е органът по освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета, с изключение на Механизма за 
инвестиции, който се управлява от ЕИБ и поради това е извън обхвата на 
одита, извършван от Европейската сметна палата1 2; 

г) принципът на ежегодност не се прилага за ЕФР — споразуменията по EDF 
обикновено се сключваха за период за поемане на задължения от пет до 
седем години, а плащанията могат да бъдат извършвани за много по-дълъг 
период. 

05 ЕФР се управляват почти изцяло от Генерална дирекция „Международни 
партньорства“ на Комисията (INTPA)3. Малка част (0,25 %) от разходите по ЕФР за 
2021 г. се управлява от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска 
защита“ (ECHO). 

06 Разгледаните в настоящия доклад разходи се извършват в 79 държави чрез 
множество различни методи, като например договори за строителни дейности, 
доставки и услуги, безвъзмездна финансова помощ, бюджетна подкрепа, 
програмни разчети и споразумения за финансиране и за делегиране на 
правомощия със субекти, оценени по стълбове (т.е. международни организации) 
(вж. приложение I).  

                                                      
1 Вж. членове 43, 48—50 и 58 от Регламент (ЕС) 2015/323 относно финансовия 

регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие. 

2 През 2012 г. в тристранно споразумение между ЕИБ, Комисията и ЕСП (член 134 от 
Регламент (ЕО) № 215/2008 от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, 
приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие) са определени правилата за 
извършване на одит от ЕСП на посочените операции. 

3 ГД „Международно сътрудничество и развитие“ се преименува на ГД „Международни 
партньорства“ през януари 2021 г. 
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Глава I — Финансово изпълнение  
на Осмия, Деветия, Десетия 
и Единадесетия ЕФР 
07 Бюджетът на Осмия ЕФР (1995—2000 г.) възлиза на 12,8 млрд. евро, на 
Деветия ЕФР (2000—2007 г.) —на 13,8 млрд. евро, а на Десетия ЕФР (2008—
2013 г.) — на 22,7 млрд. евро. 

08 Вътрешното споразумение за създаване на 11-ия ЕФР (2015—2020 г.) влиза 
в сила на 1 март 2015 г. Между 2013 г. и 2015 г. средствата са разпределяни чрез 
преходен инструмент, за да се осигури непрекъснатост преди ратифицирането 
на Единадесетия ЕФР. Единадесетият 11 ЕФР възлиза общо на 30,5 млрд. евро, 
като 29,1 млрд. евро от тази сума се отпускат за държавите от АКТБ, 0,4 млрд. 
евро — за ОСТ, а 1,1 млрд. евро – за административни разходи. 

09 Във фигура 2 е представено усвояването на ресурсите на ЕФР през 2021 г. 
и кумулативно за Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР. 
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Фигура 2 — Усвояване на ресурсите на ЕФР към 31 декември 2021 г.* 

(в млн. евро) 

 

 

Състояние в края  
на 2020 г. 

 
Изпълнение на бюджета през финансовата 2021 година 

(нето)6 
 Състояние в края на 2021 г. 

 

Обща 
сума 

Процент на 
изпълнение2 

 Осми 
ЕФР3 

Девети 
ЕФР3 

Десети 
ЕФР 

Едина-
десети 

ЕФР3 

Обща 
сума 

 Осми 
ЕФР 

Девети 
ЕФР 

Десети 
ЕФР 

Едина-
десети 

ЕФР 

Обща 
сума 

Процент на 
изпълнение2 

 
A – РЕСУРСИ1  75 959   0 -14 -113 213 86  10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
         
Б – УСВОЯВАНЕ  

               

1. Глобални поети задължения4  75 929 100,0 %  0 -18 -172 -16 -206  10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6 % 
2. Индивидуални поети 
задължения5  71 304 93,9 % 

 
0 -8 33 2 085 2 110  

10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5 % 

3. Плащания  62 018 81,6 %  0 8 311 3 082 3 401  10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0 %  
В – Неразплатени задължения 
(Б1 – Б3)  

13 911 18,3 %   0 34 850 9 419 10 303 13,5 % 
 
Г – Налично салдо (A – Б1) 7  30 0,0 %   1 16 142 163 322 0,4 % 
 

* Закръглени стойности. 
1 Включва първоначално предоставените ресурси по Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР, съфинансиране, лихви, други ресурси и трансфери от предходни ЕФР. 
2 Като процент от ресурсите. 
3 Отрицателните стойности представляват отменени бюджетни кредити. 
4 Глобалните поети задължения са свързани с решения за финансиране. 
5 Индивидуалните поети задължения са свързани с отделни договори. 
6 Нетни поети задължения след освобождаване на бюджетни кредити. Нетни плащания след събиране на неправомерно изплатени суми. 
7 Наличното салдо включва „резерв, който не може да бъде мобилизиран“ (неизползваем без единодушно решение на Съвета). 

Източник: ЕСП, въз основа на годишните отчети за 2021 г. на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия Европейски фонд за развитие. Представените данни не се отнасят до 
частта от ЕФР, която се управлява от ЕИБ. 
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10 Всяка година ГД „Международни партньорства“ определя ключови
показатели за изпълнение (КПИ) във връзка с доброто финансово управление 
и ефективното използване на ресурсите. Тези показатели сочат, че въпреки 
трудностите, свързани с кризата от COVID-19, през 2020 г. ГД „Международни 
партньорства“ е постигнала целите си за намаляване на старото авансово 
финансиране и неизползваните кредити за поемане на задължения с 35 % 
в сравнение с 2020 г. и е запазила дела на неприключените изтекли договори (т.е. 
договори, които не са приключени след края на оперативните дейности) 
в портфейла си под 15 %. Това е резултат от подобрението на процедурите през 
последните години (вж. каре 1). Двете цели включват една обща цел за цялата 
област на отговорност на ГД „Международни партньорства“ и една конкретна цел 
за Европейските фондове за развитие. 

Каре 1 

Ключови показатели за изпълнение (КПИ) относно намаляването 
на старо авансово финансиране, неизползвани кредити за поети 
задължения и процент на неприключени изтекли договори 

За своите КПИ през 2021 г. ГД „Международни партньорства“ е запазила 
миналогодишната цел от 35 % по отношение на намаляването на старото 
авансово финансиране (КПИ 10) и неизползваните кредити за поемане на 
задължения (КПИ 12). Тя е преизпълнила тези целеви нива и по двата 
показателя, като значително е намалила старото авансово финансиране както 
за ЕФР (46 %), така и за цялата област под нейна отговорност (50 %). 
Неизползваните кредити за поемане на задължения са намалени с 39 % както 
за ЕФР, така и за цялата област под отговорността на генералната дирекция. 

ГД „Международни партньорства“ също така е изпълнила целта си за не по-
голям от 15 % дял на изтеклите договори, които все още не са приключени 
в системата (КПИ 11) за ЕФР (13 %) и за цялата ѝ област на отговорност (10 %). 
Стойностите на КПИ за ЕФР постоянно се подобряват от 2017 г. насам (19 % 
през 2017 г., 17 % през 2018 г., 15 % през 2019 г. и 14 % през 2020 г.) в резултат 
на новите процедури, въведени през 2017 г. 
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Глава II — Декларация за 
достоверност на Европейската 
сметна палата относно Европейските 
фондове за развитие 

Декларация за достоверност относно Осмия, Деветия, 
Десетия и Единадесетия ЕФР, представена от Европейската 
сметна палата пред Европейския парламент и Съвета — 
доклад на независимия одитор 

Становище 

I. Европейската сметна палата извърши одит на:

а) годишните отчети на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР, 
които включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет 
за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и доклад 
относно финансовото изпълнение за финансовата година, приключила 
на 31 декември 2021 г., одобрени; 

б) законосъобразността и редовността на свързаните с тези отчети 
операции, чието финансово управление е възложено на Комисията4. 

Надеждност на отчетите 

Становище относно надеждността на отчетите 

II. Европейската сметна палата счита, че годишните отчети на Осмия,
Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР за годината, приключила на 31
декември 2021 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за
тяхното финансово състояние към 31 декември 2021 г., както и за резултатите
от операциите, паричните потоци и промените в нетните им активи за
приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите

4 Съгласно член 43, членове 48—50 и член 58 от Финансовия регламент, приложим за 
Единадесетия ЕФР, Декларацията за достоверност не се отнася до средствата на ЕФР, 
които се управляват от ЕИБ. 
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на Финансовия регламент за ЕФР и международно приетите счетоводни 
стандарти в публичния сектор. 

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани 
с отчетите 

Приходи 

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите  

III. Европейската сметна палата счита, че свързаните с отчетите приходи за 
годината, приключила на 31 декември 2021 г., са законосъобразни и редовни 
във всички съществени аспекти. 

Разходи 

Отрицателно становище относно законосъобразността и редовността 
на разходите 

IV. Поради съществения характер на констатациите, посочени 
в основанието за изразяване на отрицателно становище относно 
законосъобразността и редовността на разходите, Европейската сметна 
палата счита, че разходите, приети в отчетите за годината, приключила на 31 
декември 2021 г., са засегнати от съществено ниво на грешки. 

Основание за изразяване на становище 

V. Европейската сметна палата извърши своя одит в съответствие 
с международните одитни стандарти и етичните кодекси на Международната 
федерация на счетоводителите (IFAC) и международните стандарти на 
ИНТОСАЙ (МСВОИ). Нейните отговорности съгласно тези стандарти и кодекси 
са описани по-подробно в раздела „Отговорност на одитора“ от настоящия 
доклад. Европейската сметна палата също така отговаря на условията за 
независимост и изпълнява етичните си задължения в съответствие с Етичния 
кодекс на професионалните счетоводители, публикуван от Съвета за 
международни етични стандарти на счетоводителите. Считаме, че събраните 
одитни данни са достатъчни и подходящи за обосноваване на нашето 
становище. 

Основание за изразяване на отрицателно становище относно 
законосъобразността и редовността на разходите 

VI. Разходите, отчетени през 2021 г. по Осмия, Деветия, Десетия 
и Единадесетия ЕФР, са засегнати от съществено ниво на грешки. ЕСП 
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определя изчисления процент грешки при разходите, приети в отчетите, на 
4,6 %. 

Основни одитни въпроси 

VII. Основни одитни въпроси са тези, които според нашата професионална 
преценка са имали най-голямо значение при извършването на одита на 
финансовите отчети за текущия период. Тези въпроси са разгледани общо 
в контекста на одита на финансовите отчети и при изготвянето на нашето 
становище относно отчетите, но не предоставяме отделно становище по тях. 

Начислени разходи 

VIII. Европейската сметна палата провери начислените разходи, 
представени в отчетите, които в голяма степен са предмет на приблизителна 
оценка. В края на 2021 г. по оценка на Комисията допустимите разходи, които 
са извършени, но още не са отчетени от бенефициентите, възлизат на 
5,381 млрд. евро (в края на 2020 г. — 5,452 млрд. евро). 

IX. ЕСП провери начина на изчисляване на тези начислени разходи 
и прегледа извадка от 30 случая на авансово финансиране и 27 фактури на 
етап 1 с цел да установи риска от неточности в данните за тях. Въз основа на 
извършената проверка тя заключава, че начислените разходи, признати 
в окончателните отчети, са представени вярно. 

Потенциално отражение на оттеглянето на Обединеното кралство от 
Европейския съюз върху отчетите на ЕФР за 2021 г. 

X. От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава — членка 
на ЕС. След сключване на двустранното споразумение за оттегляне на 
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския 
съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за 
оттегляне“) Обединеното кралство се ангажира да продължи да бъде страна 
по ЕФР до приключването на Единадесетия ЕФР и всички предходни 
неприключени ЕФР. Обединеното кралство ще поеме същите задължения 
като държавите членки съгласно вътрешното споразумение, с което е 
създаден 11-ият ЕФР, както и задълженията, произтичащи от предходни ЕФР, 
до тяхното приключване. 

XI. В Споразумението за оттегляне се посочва също така, че в случаите, 
когато по проекти от 10-ия ЕФР или предходни ЕФР има средства, за които не 
са поети задължения или за които задълженията са отменени към датата на 
влизане в сила на това споразумение, делът на Обединеното кралство в тези 
суми няма да бъде използван повторно. Същото се отнася за дела на 
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Обединеното кралство в средствата по 11-ия ЕФР, за които не са поети 
задължения или за които задълженията са отменени, след 31 декември 
2021 г.  

XII. Въз основа на горепосоченото няма финансово отражение, което да 
бъде докладвано във връзка с отчетите на ЕФР за 2021 г. Европейската сметна 
палата заключава, че отчетите на ЕФР към 31 декември 2021 г. отразяват 
вярно състоянието на процеса на оттегляне към тази дата. 

Отговорност на ръководството 

XIII. В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент за 
11-ия ЕФР ръководството отговаря за изготвянето и представянето на 
годишните отчети на ЕФР въз основа на международно признатите 
счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността 
и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва 
разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, 
необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те 
да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат 
от измами или от грешки. Комисията носи крайната отговорност по 
отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани 
с отчетите на ЕФР. 

XIV. При изготвянето на отчетите на ЕФР Комисията следва да извърши 
оценка на способността на ЕФР да продължат да работят като действащо 
предприятие, да оповестява всяка актуална информация и да използва 
счетоводна отчетност на принципа на действащо предприятие, освен ако не 
възнамерява да ликвидира предприятието или да прекрати неговата дейност, 
или когато на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този 
начин. 

XV. Комисията отговаря за контрола върху процедурата за финансово 
отчитане на ЕФР. 

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите на ЕФР и на 
операциите, свързани с тях 

XVI. Целта на Европейската сметна палата е да получи достатъчна 
увереност, че отчетите на ЕФР не са засегнати от съществени неточности и че 
свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на 
извършения одит тя също така следва да представи на Европейския 
парламент и на Съвета Декларация за достоверност относно надеждността на 
отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, 
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но тя не представлява гаранция, че при одита са разкрити всички евентуални 
съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна 
уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности 
или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, 
че поотделно или взети заедно могат да повлияят на евентуалните 
икономически решения, които ще бъдат взети въз основа на тези отчети на 
ЕФР. 

XVII. В съответствие с МОС и МСВОИ Европейската сметна палата 
упражнява професионална преценка и поддържа отношение на 
професионален скептицизъм в хода на цялата си одитна дейност. Тя също 
така: 

o идентифицира и оценява риска от съществени неточности в отчетите на 
ЕФР или съществено несъответствие на одитираните операции 
с изискванията на правната рамка на ЕФР, независимо дали те се дължат 
на измами или на грешки. ЕСП разработва и изпълнява одитни 
процедури в отговор на тези рискове и получава одитни доказателства, 
които са достатъчни и подходящи като база за предоставяното от нея 
становище. Случаите на съществени неточности или несъответствия, 
произтичащи от измами, са по-трудни за разкриване от случаите, 
произтичащи от грешки, тъй като измамата може да включва тайно 
споразумение, фалшификация, преднамерен пропуск, неточно 
представяне на информация или пренебрегване на вътрешния контрол. 
Поради това рискът подобни случаи да не бъдат разкрити е по-голям. 

o се запознава с вътрешния контрол, свързан с конкретния одит, с оглед 
разработване на подходящи одитни процедури, но не с цел изразяване 
на становище относно ефективността на вътрешния контрол. 

o прави оценка на уместността на използваните от ръководството 
счетоводни политики и на основателността на счетоводните разчети 
и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството. 

o формулира заключение относно уместността на използването от 
ръководството на счетоводна отчетност на принципа на действащо 
предприятие и, въз основа на получените одитни доказателства, 
заключава дали е налице съществена несигурност, свързана със събития 
или условия, които могат да породят значими съмнения относно 
способността на ЕФР да продължи да функционира като действащо 
предприятие. Ако ЕСП заключи, че е налице такава съществена 
несигурност, тя трябва да обърне внимание в своя доклад на свързаните 
с това оповестявания в отчетите на ЕФР или, в случай че тези 
оповестявания са недостатъчни, да измени своето становище. 
Заключенията на ЕСП се основават на одитни доказателства, получени до 
датата на изготвяне на доклада. Бъдещи събития или условия обаче 
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могат да принудят организацията да преустанови съществуването си като 
действащо предприятие; 

o оценява цялостното представяне, структурата и съдържанието на 
годишните отчети, в т.ч. всички оповестявания, както и дали годишните 
отчети представят достоверно съответните операции и събития. 

XVIII. Наред с други въпроси, ЕСП информира ръководството относно 
планирания обхват и график на одита и значимите одитни констатации, 
включително относно евентуални значими недостатъци на вътрешния 
контрол. 

XIX. В областта на приходите ЕСП проверява всички вноски от държавите 
членки и извадка от други видове приходни операции. 

XX. В областта на разходите ЕСП проверява операциите по извършване на 
плащания след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази 
проверка включва всички категории плащания, които са различни от 
авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на 
авансовите плащания се извършва след като получателят на тези средства 
представи доказателства за използването им по предназначение, 
а съответната институция или орган приеме тези доказателства, като уравни 
авансовото плащане, което може да не се случи през текущата година. 

XXI. По отношение на въпросите, разисквани с Комисията, ЕСП определя 
кои са с най-голямо значение при одита на отчетите на ЕФР и следователно 
представляват основни одитни въпроси за текущия период. ЕСП описва тези 
въпроси в своя доклад, освен ако по силата на действащ закон или регламент 
се забранява публично оповестяване на въпроса, или когато в изключително 
редки случаи бъде взето решение, че даден въпрос не трябва да бъде 
упоменат в нейния доклад, тъй като основателно може да се очаква 
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неблагоприятните последствия от оповестяването на тази информация да 
бъдат повече от ползите за обществения интерес. 

7 юли 2022 г. 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Председател 

 

Европейска сметна палата 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 

Информация в подкрепа на Декларацията за достоверност 

Обхват и подход на одита 

11 Одитният подход и методите на ЕСП са представени в приложение 1.1 към 
Годишния доклад на ЕСП относно изпълнението на бюджета на ЕС за 2021 г. Те се 
прилагат и за одита на ЕФР. 

12 Констатациите и оценките на Европейската сметна палата относно 
надеждността на отчетите на ЕФР се основават на финансовите отчети5 на Осмия, 
Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР, одобрени от Комисията6, придружени от 
писменото изявление на отговорния счетоводител, получено на 28 юни 2022 г. 
Одитът включва тестване на суми и оповестявания и оценка на използваните 
счетоводни принципи, както и на всички по-съществени разчети, направени от 
Комисията, и цялостното представяне на отчетите. 

                                                      
5 Вж. член 39 от Регламент (ЕС) 2018/1877 относно финансовия регламент, приложим за 

11-ия Европейски фонд за развитие. 

6 В съответствие с Финансовия регламент за ЕФР; вж. член 38 от 
Регламент (ЕС) 2018/1877. 
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13 За да извърши одит на редовността на операциите, ЕСП провери извадка от 
140 операции, представителна за всички видове разходи в рамките на ЕФР. 
Извадката включва 26 операции, свързани с Извънредния доверителен фонд за 
Африка, 92 операции, разрешени от 17 делегации на ЕС7 и 22 плащания, 
одобрени от централните служби на Комисията8. В случаите, в които ЕСП откри 
грешки в операциите, беше извършен анализ на причините за тях, за да 
установим потенциалните слабости. 

14 ЕСП провери също така следните елементи за 2021 г.: 

а) всички вноски от държавите членки и извадка от други видове приходни 
операции, като например вноски за съфинансиране от други държави; 

б) конкретни системи, използвани от ГД „Международни партньорства“ 
и делегациите на ЕС, в т.ч.: i) предварителните проверки от служители на 
Комисията и външни одитори (назначени от Комисията или от 
бенефициентите) преди извършване на плащанията, ii) мониторинга 
и контрола, по-специално проследяването на предприетите действия във 
връзка с външни одити и проучването относно процента остатъчни грешки; 

в) надеждността и редовността на информацията в Годишния отчет за 
дейността (ГОД) на ГД „Международни партньорства“, последователността 
на методологията за изчисляване на сумите, изложени на риск, бъдещите 
финансови корекции и събиране на вземания, както и включването им 
в Годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ) изготвен от 
Комисията; 

г) проследяването на изпълнението на наши предишни препоръки. 

15 Както е посочено в точка 05, ГД „Международни партньорства“ е натоварена 
с прилагането на повечето инструменти за предоставяне на външна помощ, 
финансирани от общия бюджет на ЕС и от ЕФР. Констатациите на ЕСП относно 
системите и представянето на информацията в Годишния отчет за дейността се 
отнасят до цялата област на отговорност на ГД „Международни партньорства“, 
а не само до ЕФР. 

                                                      
7 Ботсуана, Буркина Фасо, Джибути, Източен Тимор, Етиопия, Гана, Гвинея Бисау, Хаити, 

Ямайка, Либерия, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Танзания, Уганда и Замбия. 

8 Всичките 140 плащания са извършени от ГД „Международни партньорства“. 
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16 Поради пандемията от COVID-19 не беше възможно да се проведат 
посещения на място в делегациите на ЕС9 и затова посещенията бяха заменени 
с документни проверки. Това попречи на ЕСП да извърши някои одитни 
процедури и по-специално проверка на изпълнението на договорите за 
избраните операции, като по този начин ограничи одитната ни дейност. ЕСП 
Трябваше да адаптира своя подход, като извърши документни проверки на 
операциите и проектите и поддържа връзка от разстояние с одитираните обекти. 
Възможно е неизвършването на проверки на място да е увеличило риска от 
неразкриване10; въпреки това ЕСП счита, че получените доказателства позволяват 
да се приключи одитът и да се направят заключения. 

Надеждност на отчетите 

17 При извършения одит беше установено, че отчетите не са засегнати от 
съществени неточности. 

Редовност на операциите 
Приходи 

18 Приходните операции не са засегнати от съществено ниво на грешки. 

Разходи 

19 От проверените 140 операции в 54 (38,8 %) се съдържат грешки. Въз основа 
на 43 грешки, остойностени от ЕСП, процентът грешки беше изчислен на 4,6 % 
(вж. фигура 3). 

                                                      
9 Ботсуана, Буркина Фасо, Етиопия, Гвинея Бисау, Хаити, Либерия, Малави, Нигер, 

Нигерия, Танзания, Уганда и Замбия. 

10 Рискът от неразкриване представлява риск одиторът да не установи дадено 
отклонение от правилата, което не е било коригирано от вътрешния контрол на 
одитирания субект. 
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Фигура 3 — Резултати от тестването на операциите 

 
Източник: ЕСП. 

20 Във фигура 4 е представена разбивка на изчисления от ЕСП процент грешки 
за 2021 г. по видове грешки. 

Фигура 4 — Разбивка на изчисления процент грешки по видове 
грешки 

 
Източник: ЕСП. 
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21 В каре 2 са представени примери на остойностени от ЕСП грешки, също по 
видове грешки. 

Каре 2 

Липса на правно основание, водеща до недопустими разходи 

Комисията е подписала договор за безвъзмездна финансова помощ 
с международна организация с цел подобряване на системите на Нигер за 
управление на парични средства и за въвеждане на единна бюджетна сметка 
в страната. Общата стойност на това действие е 1,4 млн. евро, като 
финансовото участие на ЕС е 100 %. 

ЕСП направи преглед на споразумението за финансиране на стойност 
82 млн. евро, подписано между Комисията и Нигер. В него се предвижда, че 
средствата трябва да бъдат използвани за бюджетна подкрепа и други 
проекти, но не се посочва, че следва да се предприемат действия, свързани 
с единна бюджетна сметка. Споразумението за финансиране също така не 
предвижда възлагането на какъвто и да било свързан с това договор на 
засегнатата организация или на който и да било друг орган, въпреки че се 
посочва като правно основание за въпросния договор. Цялата стойност на 
договора (1,4 млн. евро) е засегната от грешки. 

Липса на основни оправдателни документи 

Комисията е сключила споразумение за делегиране на стойност 16 млн. евро 
(финансиране от ЕС — 99,75 %) с международна организация за насърчаване 
на инвестициите на частния сектор в комерсиални плантации за дървен 
материал в Уганда чрез предлагане на безвъзмездна финансова помощ 
и техническа подкрепа. 

Една от операциите, избрани за одита, е свързана с разходи за заплати на 
служител в размер на 9 000 евро за работа, извършена по проекта. Според 
трудовия договор на този служител същият е разпределен да работи по 
проекти, различни от одитирания. 

Международната организация не беше в състояние да предостави 
доказателства, че служителят е работил по одитирания проект. По тази 
причина ЕСП счита, че разходът е недопустим. 
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Част от разходите не са извършени, поради което към проекта са 
отнесени недопустими разходи 

Комисията е сключила споразумение за делегиране с международна 
организация за подпомагане и улесняване на достъпа до образование за 
деца в уязвимо положение. Общата стойност на това действие е 24,5 млн. 
евро, като финансовото участие на ЕС е 19,5 млн. евро (79,6 %). 

При проверката на разбивката на разходите беше установено, че 
международната организация е декларирала – а Комисията е уравнила – 
разходи в размер на 7,4 млн. евро. Проверките установиха, че 
действителните разходи за периода са 6,9 млн. евро. Разликата от 
0,5 млн. евро представлява сума, за която е поето задължение от страна на 
организацията, но която още не е разходвана. Поради това Комисията 
неправилно е уравнила 6,2 % от одитираната сума. 

Сериозни нарушения на правилата за възлагане на обществени 
поръчки: необосновани решения на националния разпоредител 
с бюджетни кредити 

Националният разпоредител с бюджетни кредити (НРБК) на Мали е възложил 
договор на консултантска фирма за предоставяне на техническа помощ за 
подобряване на поддръжката на пътища в страната. Тази помощ е 
финансирана от Единадесетия ЕФР и е на стойност 1,2 млн. евро. 

НРБК е използвал ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка 
за предоставяне на услугите. Двама участници в обществената поръчка са 
достигнали до етапа на окончателна оценка. Първият участник е получил най-
добър резултат въз основа на критерия „най-добро съотношение между 
качество и цена“, но е бил отхвърлен от НРБК въз основа на препоръка на 
комисията за оценка, която е счела предложената в офертата цена за 
необичайно ниска (1 млн. евро, като таванът на договора е бил 
1,2 млн. евро). НРБК е възложил договора на втория участник. 

Първият участник е обжалвал два пъти пред комисията за разрешаване на 
спорове на Мали, която е установила, че доводите му са валидни и е 
наредила на НРБК да отмени първоначалното си решение. НРБК обаче е 
отказал да го стори. 

Поради тези причини възлагането на този договор е необосновано и пълната 
му стойност е засегната от грешки. 

22 Както и през 2020 г., Комисията и нейните партньори в изпълнението са 
допуснали повече грешки при операциите, свързани с безвъзмездна финансова 
помощ и при споразуменията за финансово участие и споразуменията за 
делегиране на правомощия, сключени с държави бенефициенти, международни 
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организации и агенции на държавите членки, отколкото при другите форми на 
подпомагане (като например договори за строителни дейности, доставки 
и услуги). От 92-те одитирани операции от този вид 39 съдържат количествено 
измерими грешки, които представляват 81 % от изчисления процент грешки. 

23 За 15 случая на количествено измерими грешки и за осем случая на 
количествено неизмерими грешки Комисията е разполагала с достатъчно 
информация, за да предотврати или да открие и коригира грешките преди 
одобряването на разходите. Ако Комисията беше използвала правилно цялата 
информация на нейно разположение, размерът на изчисления процент грешки 
щеше да бъде с 2,4 процентни пункта по-нисък. 

24 Освен това 25 операции, съдържащи количествено измерими грешки, чийто 
дял от размера на изчисления процент грешки е 1,9 процентни пункта, са били 
обект на одит или на проверка на разходите. Системата за контрол на ГД 
„Международни партньорства“ се основава на предварителни проверки11. 
Предоставената информация в докладите от проведените одити/проверки, 
в които се описва действително извършената дейност, не ни позволи да 
преценим дали е било възможно грешките да бъдат открити и коригирани при 
тези предварителни проверки12. 

25 Както и в предходни години, честотата на установените грешки, в това число 
и тези в окончателните заявления за възстановяване на разходи, преминали през 
предварителни външни одити и проверка на разходите, показва наличие на 
слабости в тези проверки. 

                                                      
11 В цялостната система за контрол се включват предварителни и последващи проверки. 

Предварителните проверки разглеждат допустимостта на разходите преди 
сключването на договор и преди одобряването на разходите, докато последващите 
проверки се извършват след одобряването на разходите. Например външен одит 
може да бъде извършен или предварително (преди одобряване на плащането), или 
впоследствие (след приключването на даден проект). И двата вида могат да доведат 
до събиране от бенефициента на изплатените му средства; при предварителните 
проверки събирането на такива вземания се отнася до вече изплатеното авансово 
финансиране. 

12 Докладите не обхващат 100 % от отчетените разходи. В тях не е предоставена 
достатъчно подробна информация, за да се потвърди дали елементите, в които 
одиторите са открили грешки, са били част от проверената извадка. 
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26 ЕСП установи, че в две разходни области операциите са по-малко податливи 
на грешки поради специфичните условия на плащане. Това са i) бюджетна 
подкрепа и ii) — проекти с много донори, изпълнявани от международни 
организации и подчинени на „условния подход“. През 2021 г. ЕСП извърши одит 
на четири операции за бюджетна подкрепа и на осем проекта по „условния 
подход“, управлявани от международни организации13. 

27 Както и в предходни години, някои международни организации 
предоставиха само ограничен достъп до документи (например във формат „само 
за четене“), поради което ЕСП не можа да направи копия на прегледаните 
документи. Тези проблеми възпрепятстваха планирането и провеждането на 
одита на ЕСП и доведоха до забавяния в получаването на поисканата от одитния 
екип документация и в извършването на неговата работа. ЕСП отправи препоръки 
в този контекст в годишните си доклади за 2018 г. и 2020 г. Въпреки че Комисията 
е подобрила комуникацията си с международните организации, ЕСП продължава 
да се сблъсква с трудности при получаването на необходимите документи от 
някои от тях. 

Годишен отчет за дейността и други въпроси, свързани 
с управлението 

28 Във всеки годишен отчет за дейността от 2012 г. до 2018 г. ГД 
„Международни партньорства“ изразява резерви по отношение на редовността 
на операциите, свързани с отчетите. Тя не е изразила резерви през 2019 г., 2020 г. 
или 2021 г. Въпреки това, както и през предходни години, тя е приела план за 
действие за справяне със слабостите при прилагането на нейната система за 
контрол. 

29 През 2019 г. и 2020 г. ЕСП докладва за задоволителния напредък, постигнат 
по плановете за действие за 2018 г. и 2019 г.; до април 2021 г. са приключени 
седем от девет действия, а две са в процес на изпълнение. Както и в предишни 
години, в своя план за действие за 2020 г. ГД „Международни партньорства“ също 
е коригирала броя на действията до седем. Пет от тези действия са пренесени от 
предходни години, а две нови действия са добавени — 
i) намаляване на прекомерното уравняване на авансовото финансиране и ii) 

                                                      
13 Точки 8.10—8.12 от глава 8 от Годишния доклад на ЕСП относно изпълнението на 

бюджета за 2021 г. представят повече информация относно бюджетната подкрепа 
и условния подход. 
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извършване на оценка на използването на новата система от правила за проверки 
на разходите. До април 2022 г. са приключени четири действия, а три са в процес 
на изпълнение. 

30 В плана за действие за 2021 г. е добавено едно ново действие: мерки във 
връзка с констатациите за високо ниво на риск от одита на Службата за вътрешен 
одит (СВО) на Комисията относно оценката по стълбове в групата на службите за 
външна дейност (ГД „Бюджет“, ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“, ГД 
„Международни партньорства“, ГД „Политика за съседство и преговори за 
разширяване“ и Службата за инструментите в областта на външната политика, 
както и генералните дирекции и службите, извършващи външни действия). Две от 
седемте други действия са с продължително изпълнение, а останалите пет са 
пренесени (вж. приложение II). 

Проучване относно процента остатъчни грешки (RER) за 2021 г. 

31 През 2021 г. е изготвено десетото проучване относно процента остатъчни 
грешки, възложено от ГД „Международни партньорства“ на външен изпълнител. 
Целта на проучването е да се изчисли процентът на грешките, които са останали 
неразкрити от всички управленски проверки на ГД „Международни 
партньорства“, извършени с цел предотвратяване, откриване и коригиране на 
такива грешки в цялата ѝ сфера на отговорност, с оглед формиране на 
заключение относно ефективността на тези проверки. Проучването е важен 
елемент за декларацията за достоверност на генералния директор и допринася за 
информацията във връзка с редовността по отношение на външната дейност, 
оповестена в ГДУИ. 

32 За проучването относно процента остатъчни грешки за 2021 г. ГД 
„Международни партньорства“ е използвала извадка от 48014 операции (същия 
брой като през 2020 г. и 2019 г.). Това ѝ е дало възможност отново да представи 
отделни проценти грешки за разходите, финансирани от общия бюджет на ЕС, 
и за тези, финансирани от ЕФР, в допълнение към общия процент грешки за двата 
вида разходи заедно. За шеста поредна година проучването е изчислило, че 
общият процент остатъчни грешки е под прага на същественост от 2 %, 
определен от Комисията през 2021 г. — 1,14 %. 

                                                      
14 Някои от операциите от извадката, обаче, имат стойност, по-висока от интервала на 

извадката. Ето защо окончателният размер на извадката е 412. 
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33 Проучването относно процента остатъчни грешки не представлява 
ангажимент за изразяване на увереност или одит. То се базира на методология 
и наръчник за изчисляване на процент остатъчни грешки, предоставени от ГД 
„Международни партньорства“. В предишните годишни доклади на ЕСП15 
относно ЕФР вече са описани ограниченията на тези проучвания, които може да 
са допринесли за заниженото изчисляване на процента остатъчни грешки. 

34 Един аспект на проучването относно процента остатъчни грешки е степента, 
в която може да се разчита на работата на други одитори. Възможни са три 
сценария: i) не се разчита на работата на други одитори и се извършват пълни 
проверки по същество; ii) отчасти се разчита на работата на други одитори 
с намален обхват на проверките по същество; iii) изцяло се разчита на работата на 
други одитори без допълнителни проверки. Процентът на операциите, при които 
изцяло се разчита на работата на други одитори, се е увеличил от 15 % през 
2020 г. на 34 % през 2021 г. ЕСП поддържа становището си, че да се разчита 
в такава значителна степен на работата на други одитори противоречи на целта 
на проучването относно процента остатъчни грешки, която е да се изчисли 
процентът на грешките, неразкрити от всички проверки на управлението на ГД 
„Международни партньорства“ с цел предотвратяване, разкриване и коригиране 
на такива грешки. 

Преглед на Годишния отчет за дейността за 2021 г. 

35 Декларацията за достоверност на генералния директор в Годишния отчет за 
дейността (ГОД) за 2021 г. не включва резерви. От 2018 г. насам ГД 
„Международни партньорства“ значително е намалила обхвата на резервите (т.е. 
дела на разходите, обхванати от тях). Във фигура 5 е представен обхватът на 
резервите, изложени в годишните отчети за дейността от 2011 г. до 2021 г. 

                                                      
15 Вж. годишните доклади на ЕСП относно ЕФР за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. 
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Фигура 5 — Резерви в годишните отчети за дейността на ГД 
„Международни партньорства“ за периода 2011—2021 г. 

 
Източник: ЕСП. 

36 ЕСП намира за необоснована липсата на резерви в ГОД за 2021 г. и счита, че 
тя се дължи отчасти на ограниченията на проучването относно процента 
остатъчни грешки, предвид факта, че констатациите ни във връзка с това 
проучване също засягат изчисленията за размера на сумите, изложени на риск, 
които се основават на него. ГД „Международни партньорства“ изчислява, че 
общият размер на сумите, изложени на риск при плащане, е 79,65 млн. евро16 
(1,41 % от разходите за 2021 г.), а общият размер на сумите, изложени на риск при 
приключване, е 66,03 млн. евро17. От изложената на риск сума при плащане ГД 
„Международни партньорства“ изчислява, че 13,62 млн. евро (24 %) ще бъдат 
коригирани чрез нейните проверки през следващите години (тази сума е известна 
като „корективен капацитет“). 

                                                      
16 Това е най-добрата консервативна оценка на Комисията на размера на съответните 

разходи, извършени през годината, които не отговарят на договорните 
и регулаторните разпоредби, приложими към момента на извършване на плащането. 

17 Вж. ГОД на ГД „Международни партньорства“ за 2021 г., стp. 34. 
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37 ГД „Международни партньорства“ работи за подобряване на качеството на 
своите данни за изчисляването на корективния капацитет. През 2021 г. тя е 
продължила своите дейности за обучение и повишаване на осведомеността 
относно събирането на вземания и качеството на счетоводните данни18. Както 
и в предходни години, ГД „Международни партньорства“ е извършила целеви 
проверки на нарежданията за събиране на вземания, за да коригира 
установените несъответствия. ЕСП разгледа изчисляването на корективния 
капацитет за 2021 г. Бяха проверени 35 % (по стойност) от общата популация на 
вземанията, без да бъдат открити грешки в нашата извадка. 

38 За да се постигне по-добра съгласуваност на финансовото отчитане във 
всички генерални дирекции на Комисията, през 2020 г. е създадена „таблица 
с финансови показатели“, която включва шест показателя19. Още четири 
показателя са добавени през 2021 г.20 Шест от тези десет показателя са 
приложими за ЕФР и доверителните фондове през 2021 г. За показателя 
„усвояване на кредити за глобални ангажименти“ ГД „Международни 
партньорства“ е постигнала резултат от 99 % за бюджета на ЕС и 97 % за ЕФР през 
2021 г. в сравнение съответно с 95 % и 94 % през 2020 г. За показателя 
„навременни плащания“ ГД „Международни партньорства“ е постигнала резултат 
от 97 % за бюджета на ЕС и 95 % за ЕФР през 2021 г. в сравнение съответно с 98 % 
и 97 % през 2020 г. 

  

                                                      
18 Специално обучение на местния персонал на делегациите на ЕС относно насоките за 

вписване на нареждания за събиране на вземания. 

19 Таблицата с финансови показатели е набор от шест стандартни финансови показателя 
за Европейската комисия като цяло. Нейната цел е да се направи съпоставителна 
оценка на всяка генерална дирекция и служба на Комисията. Показателите сa 
следните: 1) изпълнение на бюджетните кредити за поемане на задължения, 2) 
изпълнение на прогнозите за бюджетните кредити за поемане на задължения, 3) 
изпълнение на бюджетните кредити за плащания, 4) изпълнение на прогнозите за 
бюджетните кредити за плащания, 5) усвояване на бюджетните кредити за 
глобални задължения, 6) навременни плащания. 

20 Четирите допълнителни показатели са: 7) своевременна отмяна на бюджетни 
кредити, 8) момент на регистрация на фактури, 9) качество на счетоводните данни, 10) 
качество на управленските данни. 
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Заключения и препоръки 

Заключение 

39 Като цяло одитните доказателства показват, че годишните отчети на 
Европейските фондове за развитие (ЕФР) за финансовата година, приключила на 
31 декември 2021 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за 
тяхното финансово състояние, резултатите от техните операции, паричните 
потоци и промените в нетните им активи за приключилата на тази дата финансова 
година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент и счетоводните 
правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. 

40 Като цяло одитните доказателства показват, че за финансовата година, 
приключила на 31 декември 2021 г.: 

а) приходите на ЕФР не са засегнати от съществено ниво на грешки; 

б) операциите за плащания по ЕФР са засегнати от съществено ниво на грешки 
(вж. точки 19—25). ЕСП изчислява нивото на грешки на 4,6 % въз основа на 
тестването на операции. 

Препоръки 

41 В приложение III са представени констатациите от последващия преглед на 
ЕСП на изпълнението на двете препоръки, отправени в нейния Годишен доклад 
за 2018 г., от които ГД „Международни партньорства“ е изпълнила21 една 
препоръка в значителна степен и една — в известна степен. 

42 ЕСП извърши преглед и на препоръките от своите годишни доклади относно 
ЕФР за 2019 г. и 2020 г., които изискват незабавни действия или са предвидени за 
изпълнение през 2021 г. (вж. приложение III). Както за 2019 г., така и за 2020 г., 
ЕСП счита две от препоръките за изпълнени в известна степен и една — за 
неизпълнена. 

                                                      
21 Целта на това проследяване е да се провери дали са въведени корективни мерки 

в отговор на препоръките на ЕСП, а не да се прави оценка на ефективността на тяхното 
изпълнение. 
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43 Въз основа на извършения преглед и предвид констатациите и заключенията 
за 2021 г. Европейската сметна палата отправя следните препоръки (вж. каре 2): 

Препоръка 1 — Комисията следва да засили контрола по 
отношение на правните основания преди подписване на 
договори 

Комисията следва да въведе по-силен вътрешен контрол, чрез който да следи за 
това да не се подписват договори без съществуващо правно основание. 

Целеви срок за изпълнение — до края на 2023 г. 

Препоръка 2 — Комисията следва да приспада 
неизвършените разходи преди да извърши плащане или 
уравняване 

Комисията следва да предприеме съответните мерки, за да се гарантира, че 
всички поети задължения или авансови плащания, заявени като извършени 
разходи от бенефициентите в техните финансови отчети, се приспадат преди 
извършването на плащания или уравнявания. 

Целеви срок за изпълнение — до края на 2023 г. 
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Приложения 

Приложение I — Плащания от Европейските фондове  
за развитие през 2021 г. по основни региони 

 
Източник: Графики, създадени на платформата Tableau от ЕСП, данни на картата от © Mapbox и 
© OpenStreetMapс лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA).  

Плащания по Европейския фонд за развитие — Африка

Държави бенефициенти
10-те държави най-големи бенефициенти (в млн. евро)

1. Сомалия 219
2. Демократична република Конго 109
3. Танзания 101
4. Уганда 84
5. Нигер 81
6. Малави 79
7. Мозамбик 74
8. Судан 70
9. Нигерия 66

10. Кения 65
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Източник: Графики, създадени на платформата Tableau от ЕСП, данни на картата от © Mapbox и 
© OpenStreetMapс лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA).  

Плащания по Европейския фонд за развитие — Кариби и 
Тихоокеански басейн

Държави бенефициенти
5-те държави най-големи бенефициенти (в млн. евро)

1. Папуа-Нова Гвинея 29
2. Източен Тимор 9
3. Вануату 6
4. Фиджи 5
5. Маршалови острови 3

Държави бенефициенти
5-те държави най-големи бенефициенти (в млн. евро)

1. Хаити 47
2. Ямайка 11
3. Гвиана 8
4. Белиз 7
5. Доминиканска република 6
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Приложение II — Степен на изпълнение на плановете за 
действие 

План за действие за 2019 г.  

A.1 
Опростяване и прецизиране на процедурите 
и договорните условия за безвъзмездната финансова 
помощ. 

 
В процес на 
изпълнение 

A.2 

Поддържане на осведоменост относно често срещаните 
грешки във финансовото управление и управлението на 
документи при изпълнението на договори за 
безвъзмездна финансова помощ. 

 Изпълнено 

Б.1 
Разработване на стратегия за по-малко използване на 
програмни прогнози и насърчаване на алтернативи 
с оглед на опростяването и разходната ефективност. 

 Изпълнено 

В.1 

Предприемане на действия с оглед използване на 
система от критерии за проверки на разходите, приета 
(Ares (2018) 1722717) през 2017 г. с цел проверяване на 
разходите, извършени от международните организации 
в режим на непряко управление. 

 Изпълнено 

В.2 
Продължаване и засилване на сътрудничеството 
с международните организации с оглед на устойчивото 
намаление на грешките. 

 Изпълнено 

Г.1 
Засилване на последователността и съгласуваността на 
функционирането на задачите, свързани с одит 
и проверки. 

 Изпълнено 

Г.2 Прецизиране и насърчаване на използването на 
опростени варианти за разходите.  Изпълнено 

Г.3 Прецизиране и насърчаване на използването на 
основано на резултатите финансиране.  

В процес на 
изпълнение 

Г.4 
Подобряване на методологията и наръчника на 
проучването относно процента остатъчни грешки (ново 
действие от 2019 г.). 

 Изпълнено 

План за действие за 2020 г.  

A.1 
Опростяване и прецизиране на процедурите 
и договорните условия за безвъзмездната финансова 
помощ. 

 
В процес на 
изпълнение 
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A.2 

Поддържане на осведоменост относно често срещаните 
грешки във финансовото управление и управлението на 
документи при изпълнението на договори за 
безвъзмездна финансова помощ. 

 Изпълнено 

Б.1 
Продължаване и засилване на сътрудничеството 
с международните организации с оглед на устойчивото 
намаление на грешките. 

 Изпълнено 

В.1 Прецизиране и насърчаване на използването на 
основано на резултатите финансиране.  

В процес на 
изпълнение 

В.2 
Подобряване на методологията и наръчника за 
проучването относно процента остатъчни грешки (ново 
действие въз основа на Плана за действие от 2019 г./D4). 

 Изпълнено 

В.3 Намаляване на прекомерното уравняване на авансово 
финансиране (ново действие).  

В процес на 
изпълнение 

В.4 Извършване на оценка на използването на системата от 
критерии за проверка на разходите (ново действие).  Изпълнено 

План за действие за 2021 г.  

A.1 
Опростяване и прецизиране на процедурите 
и договорните условия за безвъзмездната финансова 
помощ. 

 В процес на 
изпълнение 

Б.1 
Продължаване и засилване на сътрудничеството 
с международните организации с оглед на устойчивото 
намаление на грешките. 

 Изпълнено 

Б.2 
Мерки във връзка с констатациите за високо ниво на 
риск от одита на СВО относно оценката по стълбове на 
външните дейности (ново действие). 

 Изпълнено 

В.1 Прецизиране и насърчаване на използването на 
основано на резултатите финансиране.  В процес на 

изпълнение 

В.2 
Подобряване на методологията и наръчника за 
проучването относно процента остатъчни грешки (ново 
действие въз основа на Плана за действие от 2019 г./D4). 

 Изпълнено 

В.3 Преодоляване на уязвимостите, свързани 
с прекомерното уравняване на авансовото финансиране.  В процес на 

изпълнение 
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В.4 Извършване на оценка на използването на системата от 
критерии за проверка на разходите.  Изпълнено 

В.5 
Споделяне на информация относно често срещани 
грешки със съответните заинтересовани страни във 
връзка с контрола (ново действие). 

 В процес на 
изпълнение 

Източник: Европейска комисия, планове за действие за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 
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Приложение III — Проследяване на изпълнението на препоръките 

Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2018 г. 

Препоръка 1: 

да бъдат предприети стъпки, за да се 
засили изпълнението на задължението 
на международните организации да 
предоставят на ЕСП при поискване 
всички документи или информация, 
необходими за изпълнението на 
нейната задача, както е предвидено 
в ДФЕС. 

  X22    

                                                      
22 Комисията е засилила комуникацията с международни организации във връзка с достъпа на ЕСП до документи. Някои организации, например 

Групата на Световната банка, са подобрили сътрудничеството си с ЕСП, но други не са. Някои организации на Организацията на Обединените 
нации (ООН), например Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), Международната организация за миграция (IОМ) и Програмата за развитие на ООН 
(UNDP), продължават да предоставят достъп до оправдателните документи във формат „само за четене“. 
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

Препоръка 2: 

да се усъвършенстват методиката 
и наръчника за проучването относно 
процента остатъчни грешки, така че те 
да предоставят по-подробни насоки по 
въпросите, очертани в настоящия 
доклад, и така да подпомагат по 
подходящ начин изготвянето на оценка 
на риска по отношение на резервите от 
ГД „Международно сътрудничество 
и развитие“. 

 X     

2019 г. 

Препоръка 1: 

Да усъвършенства методологията 
и наръчника за проучването относно 
процента остатъчни грешки с цел 
преодоляване на установените от ЕСП 
проблеми, така че процентът грешки, 
докладван в проучването, да стане по-
надежден. 

Срок за изпълнение — до края на 
2021 г. 

  X    
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Година Препоръка на ЕСП 

Анализ на ЕСП на постигнатия напредък 

Изцяло 
изпълнена 

Изпълнена 
Не е 

изпълнена 
Не е 

приложима 
Недостатъчни 

данни В значителна 
степен 

В известна 
степен 

2020 г. 

Препоръка 1: 

да предприеме мерки за осигуряването 
на пълен, неограничен и навременен 
достъп на ЕСП до документите от 
международните организации, 
необходими за изпълнение на одитната 
задача в съответствие с ДФЕС, а не само 
във формат „само за четене“. 

Срок за изпълнение — до края на 
2021 г. 

  X23    

Препоръка 2: 

да формулира резерви за всички 
области, за които е установено, че е 
налице високо ниво на риск, 
независимо от техния дял от общите 
разходи и финансовото им отражение. 

Срок за изпълнение — преди 
публикуването на Годишния отчет за 
дейността за 2021 г. 

   X   

Източник: ЕСП. 

                                                      
23 Вж. препоръка 1 от 2018 г. 
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Отговори на Комисията във връзка 
с Годишния доклад 

относно дейностите, финансирани от 
Осмия, Деветия, Десетия 

и Единадесетия Европейски фонд за 
развитие 

за финансовата 2021 година 
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2021 Г. 

„ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ДЕЙНОСТИТЕ, 

ФИНАНСИРАНИ ОТ ОСМИЯ, ДЕВЕТИЯ, ДЕСЕТИЯ И 

ЕДИНАДЕСЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ“ 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА 

Комисията подчертава, че Европейските фондове за развитие (ЕФР) се разходват в различни 
контексти, които са рискови и сложни и се променят бързо. Различията в контекстите са:  

- по отношение на географското разпределение, включващо множество различни
делегации по целия свят;

- по отношение на участващите в изпълнението субекти и страните партньорки. Те
разполагат с различен капацитет за управление и контрол, а самите субекти могат да
бъдат от малки местни НПО до международни организации;

- по отношение на начините за предоставяне на помощ: традиционни проекти, бюджетна
подкрепа, програми за подкрепа на секторни политики, участие в инструменти със
световен обхват, смесено финансиране, бюджетни гаранции и др.

Освен това през 2021 г. дейностите, финансирани със средства от ЕФР, се изпълняваха на 
фона на предизвикателства, по-конкретно пандемията от COVID-19 и резките политически 
промени в някои от нашите държави партньорки. 

Комисията счита, че в този сложен контекст вариант, при който равнището на грешки е нулево, 
е малко вероятен. Въпреки това тя предприема всички необходими мерки, за да осигури 
пълното и ефикасно разходване на средствата по ЕФР в съответствие със съществуващата 
правна и финансова рамка. Комисията продължава да приспособява и да рационализира 
процедурите си, за да намали допълнително риска от грешки, като отчита резултатите в 
декларацията за достоверност на Европейската сметна палата (ЕСП). Сред действията в плана 
за действие, приеман всяка година от ГД „Международни партньорства“, се нареждат такива, 
които целят намаляване на грешките, например процедури по опростяване, насоки, обучения и 
кампании за повишаване на осведомеността. С цел да изпълни препоръките на ЕСП от 2021 г. 
във връзка с ЕФР Комисията ще предприеме допълнителни действия по укрепване на 
системата за вътрешен контрол по подходящ начин, като отчита ефективността на разходите. 

РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

Каре 2 — Примери за грешки 

Липса на правно основание, водеща до недопустими разходи 

Комисията ще предприеме подходящи мерки за ограничаване на риска от вида грешки, 

установени във връзка с подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ с 
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международна организация в Нигер. При все това Комисията посочва, че цитираният проект е 

помогнал значително да се подобри качеството на управлението на публичните финанси. Чрез 

него се осигурява възстановяването на средства от страна на публичните органи, а също така 

се ограничават сътресенията при работата на обществените услуги. 

Липса на основни оправдателни документи 

Що се отнася до разходите за заплати на служителя, разпределен да работи по друг проект, 

Комисията отбелязва, че не е била в състояние да установи тези недопустими разходи на 

базата на документите, които международната организация е била задължена да предостави 

с оглед освобождаването на плащането в съответствие с подписаното споразумение. Следва 

да се подчертае, че този проект е изпълнен много успешно и че с него се полагат основите на 

укрепването и развитието на верига за създаване на стойност в търговския сегмент на 

горския сектор в Уганда. Проектът е и добър пример за пряко взаимодействие с цел да се 

стимулират инвестиции от частния сектор. 

Частично неизвършени разходи, водещи до недопустими разходи, отнесени към 

проекта 

Що се отнася до сумите, за които са поети задължения, които същевременно са декларирани 

като направени разходи, Комисията отбелязва, че счита грешката за временна, тъй като 

окончателната допустима сума ще бъде определена едва след получаването на окончателния 

доклад на бенефициента. Сумите, за които са поети задължения, продължават да се 

разходват до края на периода за изпълнение на проекта. 

Комисията повишава осведомеността и засилва проверките с цел да се предотвратят 

прекомерните уравнявания, като също така изисква от съответните субекти повече яснота при 

отчитането. 

Сериозни нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки: 

необосновани решения на националния разпоредител с бюджетни кредити 

Що се отнася до констатацията във връзка с решението на националния разпоредител с 

бюджетни кредити относно конкретна обществена поръчка, Комисията подчертава, че въпреки 

затрудненията на етапа на възлагане, исканата услуга е предоставена успешно. 

Организирана е сесия с участието на представители на министерствата на транспорта и на 

външните работи. Предоставените препоръки са подкрепени и се считат за особено полезни с 

оглед по-доброто управление на поддръжката на пътищата в Мали. 

22. Комисията работи в трети страни в контекста на сложни политически и технически

условия, като си сътрудничи с множество партньори (държави партньорки, международни
организации и агенции на държавите членки). Макар и редовно да се изпълняват планове за
действие с цел максимално ниски проценти на грешка, Комисията счита, че в този контекст
вариант, при който равнището на грешка е нулево, е малко вероятен.

23. Комисията отбелязва, че по-голямата част от количествено измеримите грешки, които е

могла да избегне, се дължат на прекомерни уравнявания (десет случая) и че в момента са в
ход няколко мерки за избягване на този вид грешки. Що се отнася до осемте случая на
количествено неизмерими грешки, Комисията вече е изразила несъгласието си с два от тях.
Други четири се отнасят до един и същи договор, попаднал в извадките четири пъти във
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връзка с различни операции. В последния случай става дума за една единична грешка, която 
засяга гаранцията за изпълнение. Комисията отбелязва, че грешка в дадена операция не е 
задължително да води до заключение за неправомерно изплатена сума, която да подлежи на 
възстановяване. 

24. През 2022 г. Комисията приключи оценката на системата от критерии за проверки на

разходите, която функционира от 2018 г. насам. Комисията достигна до заключението, че
системата е ефективна, що се отнася до проследяването на недопустимите разходи (в
образеца на доклад от проверка на разходите има приложение — списък на операциите и
грешките).

25. През септември 2021 г. и май 2022 г. Комисията преработи системата от критерии за

проверки на разходите. Комисията предвижда мерки за допълнително задълбочаване на
анализите и внасяне на промени в други моменти, например формирането на извадки. Други
мерки ще бъдат насочени към интегриране на извлечените поуки и отговорите от допитването
сред ползващите рамковия договор за одит, проведено през февруари 2022 г.

27. Комисията е запозната със случаите на предоставен достъп до документи във формат

„само за четене“, посочени от ЕСП, и продължава да обръща внимание на съответните
международни организации под егидата на Организацията на обединените нации (ООН), че
трябва да предоставят необходимата информация на одиторите.

Комисията работи в тясно сътрудничество със съответните международни организации и с 
ЕСП за намиране на приемливи решения на въпроса, свързан с достъпа до документи. 

По-специално, когато бе информирана за случаите, засягащи три организации на ООН, 
Комисията реагира бързо и засили диалога със съответните организации с цел да улесни 
текущата одитна дейност на ЕСП. 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

28. В постоянните указания на Комисията се предвижда да се изразява резерва, в случай че

процентът остатъчни грешки надхвърля прага на същественост от 2 %.

При все това чрез правилото de minimis, което бе въведено с годишните отчети за дейността 
(ГОД) за 2019 г., се предвижда евентуалните резерви да се считат за несъществени, ако се 
отнасят до дейности, които съставляват по-малко от 5 % от общите плащания на дадена 
генерална дирекция и имат финансово отражение, възлизащо на по-малко от 5 милиона евро. 
Това позволява на Комисията да докладва единствено за значимите проблеми, засягащи 
управлението на средствата на ЕС. Комисията продължава да гарантира пълна прозрачност 
при докладването в областта на управлението. Всички случаи, в които правилото се прилага, 
се упоменават надлежно в ГОД и се проследяват внимателно.  

Поради действието на правилото de minimis през 2019 г. и 2020 г. Комисията не изрази 
резерви, а през 2021 г. всички прогнозни проценти остатъчни грешки бяха под прага на 
същественост от 2 %. 

Проучване относно процента остатъчни грешки за 2021 г. 

31. Комисията е съгласна, че проучването на процента остатъчни грешки (RER) е важно и

стои в основата на декларацията на генералния директор. То обаче не е единственото
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средство за постигане на увереност. ГД „Международни партньорства“ разполага с цялостна 
рамка за вътрешен контрол и стратегия за контрол, които обхващат целия цикъл на 
изпълнение. Увереността, която се отчита по линия на ГОД, почива върху всички елементи на 
рамката за контрол. Именно от ГОД идва основната информация във връзка с редовността за 
целите на годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ). 

32. Освен че в проучването на RER се прави прогноза за общия процент остатъчни грешки, в

него също така се излиза с прогноза за процента на грешка, свързан с двата потока на
финансиране — от ЕФР и от бюджета на ЕС. Рискът е представен чрез изображение, в което се
прави съпоставка (вж. таблицата на стр. 34 и приложение 9 към ГОД на ГД „Международни
партньорства“ за 2021 г., където рискът при плащане е представен по системи за контрол).

33. Комисията не окачествява проучването на RER като ангажимент за изразяване на

увереност или одит. То се използва за конкретна цел и се основава на отделна методика.

Това се посочва в годишния отчет за дейността на ГД „Международни партньорства“. 
Информацията относно управлението, представена в него, е пълна, вярна и обективна. 
Комисията счита, че проучването не е обект на ограничения, които могат да допринесат за 
занижено изчисляване на грешките. 

34. В методиката относно RER винаги се е предвиждала възможност да се разчита на

работата на други одитори при изготвянето на проучването на RER. Повторното изпълнение
на контролната дейност на друг одитор, например от Европейската сметна палата или
изпълнител по рамков договор, би представлявало сериозна и ненужна административна
тежест, която би паднала върху бенефициентите и противоречи на принципа на единния одит.
Степента, в която се разчита на работата на други одитори, не може да се определи
предварително, тъй като зависи от броя на случаите, в които е възможно и уместно това да се
случи. При все това Комисията е съгласна, че по принцип въпросната степен не следва да
надхвърля значително средните стойности в исторически план, освен ако за това не е
представена конкретна обосновка.

Преглед на ГОД за 2021 г. 

35. Вж. отговорите на Комисията по точки 28 и 31.

36. Комисията счита, че липсата на резерви е надлежно обоснована в съответствие с

постоянните указания на Комисията относно изразяването на резерви. Тази липса е плод на
комплексната оценка на различните елементи, върху които почива декларацията за
достоверност на генералния директор в годишния отчет за дейността.

Комисията счита, че проучването на RER не е обект на ограничения, които могат да 
допринесат за занижено изчисляване на грешките. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Заключения 

40.б) Комисията отчита, че са налице известни грешки при операциите, и работи

непрекъснато по превантивни и коригиращи мерки с цел да отстранява тези грешки.
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Комисията отбелязва, че грешка в дадена операция не е задължително да сочи неправомерно 
изплатена сума, която да подлежи на възстановяване. 

Препоръки 

Препоръка 1 — Да се засили контролът във връзка с наличието на основание, 

преди да се подписват договори 

Комисията приема препоръката. 

Препоръка 2 — Да се приспадат неизвършените разходи преди плащане или 

уравняване 

Комисията приема препоръката и счита, че тя е отчасти изпълнена. Вследствие на предишна 
препоръка от страна на ЕСП Комисията предприе мерки (публикуване на насоки, въвеждане 
на допълнителен контролен списък, дейности за повишаване на осведомеността) и 
продължава да работи по предотвратяването на прекомерните уравнявания. 
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АВТОРСКИ ПРАВА 

© Европейски съюз, 2022 г. 

Политиката на ЕСП относно повторната употреба е определена в Решение № 6-
2019 на Европейската сметна палата относно политиката за свободно достъпни 
данни и повторната употреба на документи. 

Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), 
създаденото от ЕСП съдържание, притежавано от ЕС, е лицензирано по Creative 
Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че като правило 
повторната употреба е позволена, при условие че са посочени първоначалните 
източници и всички извършени промени. Лицето, което използва информацията 
на ЕСП повторно, следва да не изменя първоначалния смисъл или послание на 
документите. ЕСП не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на 
повторната употреба. 

Необходимо е да се получи допълнително разрешение в случаите, когато дадено 
съдържание изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на 
персонала на ЕСП, или когато е включено съдържание на трети страни. 

В случаите, когато е получено такова разрешение, то отменя и заменя 
горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при 
използването. 

За използването или възпроизвеждането на съдържание, което не е собственост 
на ЕС, може да е необходимо да се потърси разрешение директно от носителите 
на авторските права. 

Глава 6: 

• Фигура 6.4: Графики, създадени на платформата Tableau, данни на 
картата от ©Mapbox и ©OpenStreetMap с лиценз Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA).

• Каре 6.3: По данни от спътниците „Сентинел“ по програма 
„Коперник“ (2021 г.), обработени от център за данни, получени от 
„Сентинел“, и разплащателната агенция на Андалусия.

Глава 8 – Приложение 8.1, ЕФР – Приложение I: 

Графики, създадени на платформата Tableau, данни на картата от 
©Mapbox и ©OpenStreetMap с лиценз Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA). 

Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като 
патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са 
изключени от политиката на ЕСП за повторно използване. 
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Уебсайтовете на всички институции на Европейския съюз, включени в домейна 
europa.eu, съдържат препратки към сайтове на трети страни. Тъй като ЕСП не 
контролира съдържанието им, моля, запознайте се с тяхната политика за 
поверителност на данните и с политиката за авторските права. 

Използване на логото на ЕСП  

Логото на ЕСП не може да бъде използвано без предварително разрешение. 
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