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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ (I—IX) 

Отговори на Комисията:  

I. Данните за брутния национален доход (БНД) и източниците и методите, използвани от 

държавите членки за изчисляването им, се верифицират от Евростат в многогодишни цикли, 
както и на годишна основа. Целта е да се гарантира, че данните за БНД са надеждни, 
изчерпателни и сравними между държавите членки. Последният приключил цикъл на 
верификация, който е предмет на настоящия одит на ЕСП, се проведе през периода 2016—
2019 г. Верификацията се основава на модел, създаден от Комисията (Евростат) в тясно 
сътрудничество с експерти от националните статистически институти (НСИ) на държавите 
членки. При верификациите Евростат се подпомага от експертната група по БНД, която 
обединява експерти от Евростат и НСИ. Целият процес на верификация подлежи на 
партньорска оценка от членовете на експертната група по БНД. Всяка година експертната 
група по БНД издава становище относно целесъобразността на данните за БНД, които след 
това се използват от ГД „Бюджет“ за целите на вноските на държавите членки в бюджета на 
ЕС в рамките на собствения ресурс на база БНД. 

III. Цикълът на верификация на Евростат включва задълбочен анализ на списъците на 

източниците и методите за БНД на държавите членки и подробен анализ на данните за БНД, 
докладвани от държавите членки, което евентуално води до области на действие или 
резерви, за да се гарантират сравнимостта, надеждността и изчерпателността на тези данни. 
Резултатите от тази верификация се вземат предвид за бюджетни цели. Въпреки че Евростат, 
заедно с държавите членки, вече намали продължителността на цикъла на верификация на 
БНД, тази работа изисква достатъчно време, за да не се нарушат нейният обхват и качество. 

VI. Комисията приветства заключенията на ЕСП, че процесът на верификация е бил 

ефективен. Идентифицираните високорискови въпроси бяха разгледани чрез сравнения по 
държави и чрез поставяне на хоризонтални резерви. Евростат извърши своевременно всичките 
16 сравнения по държави през цикъла за периода 2016—2019 г. и Комисията счита това за 
голямо постижение. Петте хоризонтални резерви бяха формулирани в края на цикъла, 
едновременно с резервите за конкретни операции. Като се има предвид гореизложеното, 
становището на Комисията е, че високорисковите въпроси, идентифицирани по време на 
цикъла на верификация на БНД за периода 2016—2019 г., като цяло са били разгледани 
своевременно. 

VII. Работата по високорискови хоризонтални въпроси отразява резултатите от съответното 

приоритизиране, извършено от Евростат. В резултат на това два въпроса с по-малко 
потенциално въздействие отпаднаха и обхватът на анализа беше стеснен за други три 
въпроса. Останалите въпроси бяха оценени като заслужаващи същото високо ниво на контрол. 
Резултатите и последствията от приоритизирането бяха докладвани на Комитета по БНД и 
одобрени от него. 

Комисията счита, че всички инициативи, докладвани от ЕСП в точка 69, заедно с работата, 
извършена от държавите членки в рамките на резервата за БНД относно глобализацията, са 
осигурили адекватен отговор на този въпрос. 
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VIII. Евростат приветства признанието на ЕСП за навременното приключване на цикъла на 

верификация на БНД и за предоставянето на навременна информация на държавите членки 
относно корекциите на техните вноски в резултат на тази верификация. Обхватът на 
проверките на Евростат беше определен от модела за верификация на БНД, разработен в 
тясно сътрудничество с Комитета по БНД и одобрен от него. В цикъла на БНД за периода 
2016—2019 г. имаше нужда от засилен контрол поради прилагането на новия национален 
счетоводен стандарт ESA 2010.  

По отношение на резервите, които са в сила след приключване на цикъла на верификация, 
Комисията отбелязва, че това е нормална особеност на процеса на верификация на БНД. 

Комисията признава, че прилагането на прага на същественост при верификацията на БНД 
има своите ограничения, тъй като в много случаи потенциалното въздействие на установените 
недостатъци върху БНД не е известно към момента на тяхното идентифициране. 

IX. Комисията приема всички препоръки с изключение на подпрепоръка 2, буква б), която 

приема частично.  

ВЪВЕДЕНИЕ (точки 1—26) 

Няма отговори на Комисията.  

ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА (точки 27—35)  

Няма отговори на Комисията.  

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ (точки 36—104) 

Отговори на Комисията: 

39. Комисията приветства признаването от страна на ЕСП на модела за оценка на риска на 

БНД и на неговата роля за адекватното идентифициране на всички високорискови въпроси. 
Следва да се отбележи, че освен последиците за пряката верификация, разпределянето на 
държавите членки в три рискови категории в рамките на модела за оценка на риска имаше 
допълнителни последици за структурирането на цикъла на верификация на БНД. Те включват 
реда/приорититизирането на верификацията на отделните държави, неговия обхват, както и 
минимален брой информационни посещения за БНД за всяка държава. 

44. Евростат е използвала информацията, събрана при първоначалните верификации, за да 

оцени отново нивото на риска и да изчисли потенциалното въздействие на 18-те 
хоризонтални въпроса, идентифицирани през 2016 г. Комисията счита, че повторната оценка 
на нивото на риска, извършена през 2017 г., е важно доказателство за приоритизиране, след 
което на по-малко рисковите хоризонтални въпроси беше отделено по-малко внимание при 
последващата верификация. Останалите въпроси бяха оценени като заслужаващи същото 
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високо ниво на контрол, което според Комисията допринесе положително за гарантирането на 
целесъобразността на данните за БНД за целите на собствените ресурси. 

45. Важна последица от приоритизирането на високорисковите хоризонтални въпроси беше 

и потвърждението, че голяма част от въпросите, първоначално идентифицирани за сравнения 
по държави, наистина следва да бъдат проследени чрез подробни проверки в държавите. 
Евростат своевременно завърши всички сравнения по държави по време на цикъла, което 
доведе до последващи подобрения в тези области чрез области за действие и/или резерви, за 
които държавите членки намериха решение.   

Общ отговор по точки 46 и 47: Комисията отбелязва, че в анализа на ЕСП на 

областите на действие „А“ е взето предвид само въздействието от областите на действие, по 
които държавите членки са предприели задоволителни действия. В него не е взето предвид 
въздействието на резервите, които бяха формулирани, когато по отношение на областите на 
действие не бяха предприети задоволителни действия, тъй като тази информация не беше 
налична по време на одита. Правдоподобно е да се предположи, че въздействията от 
съответните резерви ще бъдат по-високи, отколкото за областите на действие. 

Комисията отбелязва, че избраните държави членки представляват една четвърт от областите 
на действие, получени в резултат на сравненията по държави. 

48. След приоритизирането през 2017 г. на хоризонталните въпроси цялата оценка на риска 

беше предмет на нов преглед през 2018 г. в съответствие с подхода, договорен в Комитета по 
БНД. За всяка държава членка оценките за отделните критерии, където е уместно, бяха 
актуализирани, когато се появи нова информация. Тази актуализация не доведе до 
необходимост от промени в списъка с хоризонтални въпроси или до тяхното допълнително 
приоритизиране. 

50. Що се отнася до планирането и приоритизирането на проверките, нивото на риска 

определя началото на верификацията (и реда на проверките, извършвани от отделните 
служители за държавата). Освен това от самото начало беше планирано, че последователни 
кръгове от посещения в държавите (където е подходящо) могат да бъдат извършени до 
декември 2019 г. (документ GNIC/332 „Проверка на БНД за целите на собствените ресурси — 
описание на контролния подход“), което може да повлияе на момента на определяне на 
областите на действие за държавите, които са обект на няколко посещения. 

51. Комисията отбелязва, че този анализ се основава на момента на определяне на 

областите на действие и не взема предвид предходните стъпки, като попълване на 
въпросника за оценка на описа на БНД, формулиране на въпросите и първоначална оценка на 
отговорите от държавите членки, организиране на информационните посещения и т.н. Тези 
други стъпки могат допълнително да свидетелстват за приоритизирането на проверките за 
високорисковите държави от Евростат. 

53. Приоритизирането на проверките по държави от Евростат се основава на резултатите от 

модела за оценка на риска и други съответни рамкови документи. Служителите за държавата 
като цяло приоритизираха своите проверки (включително организирането на информационни 
посещения за БНД) в съответствие с нивата на риска на държавите в своя портфейл. 

Освен това намаляващата тенденция за определяне на области на действие показва, че 
Евростат се стреми да определи областите на действие възможно най-рано в хода на процеса. 



 

5 

56. Компонентите на БНД за пряка верификация бяха избрани в съответствие със 

съответните рамкови документи, а именно документ GNIC/333 относно модела за оценка на 
риска за верификация на БНД за целите на собствените ресурси и документ GNIC/334, 
предоставящ насоките за пряката верификация. 

Резултатите от втората част на оценката на риска не задължават служителя за държавата да 
избира за пряка верификация областите с най-висока оценка. Оценката на риска (втора част) 
е инструмент, който улеснява избора — води до набор, от който се избира — но в крайна 
сметка не го определя. Изборът на всяка област на пряка верификация се основава на 
наличната оценка на риска, качествен анализ от страна на служителя за държавата и 
консултация с ръководителя на екипа за БНД. 

58. Всяка област на действие беше договорена между Евростат и съответната държава 

членка. Това споразумение включва краен срок, който трябва да бъде спазен, което 
фактически е приоритизиране на работата, като се вземат предвид няколко фактора, като 
например наличие на статистически източници, сложност на разглежданите въпроси, 
редакции, разписания, тежест и работно натоварване и т.н.  

59. Комисията счита, че държавите членки са в добра позиция да преценят сложността и 

потенциалното въздействие на областите на действие и съответно да планират и 
приоритизират работата по тях, когато е необходимо, със съгласието на Евростат. Тази 
практика беше следвана през целия цикъл на верификация. 

62. Комисията приветства фактът, че държавите членки оценяват качеството на 

сътрудничеството и насоките, предоставени в процеса на верификация на БНД. 

63. Двата въпроса, свързани с маржовете върху търгуваните финансови активи и с 

третирането на дневните надбавки, са много сложни теми, за които бе необходимо време на 
съответните експерти (съответно експертите на ЕЦБ за маржовете върху търгуваните 
финансови активи и експертите на Евростат за третирането на дневните надбавки) да 
разработят ясни и оперативни насоки, от които държавите се нуждаят, за да се предприемат 
подходящи действия във връзка с резервите. 

Комисията взема под внимание някои предложения на НСИ, но е на мнение, че съответните 
насоки, напр. под формата на GNIG/препоръките на GNIC, вече са предоставени като част от 
процеса на верификация на БНД за целите на собствените ресурси и чрез съответните канали. 

66. Въпросите, свързани с глобализацията, се разглеждат от Евростат от много години от 

гледна точка на бизнес статистиката (напр. фокусиране върху асиметриите в търговските 
потоци и свързването на микроданни), което допринесе за подобряването на основната 
инфраструктура за измерване на глобализацията в рамките на националните сметки. 
Основните въздействия върху БНД обаче идват от внезапни и големи промени в бизнес 
моделите на многонационалните предприятия (МНП) след регулаторни/данъчни промени в ЕС 
в средата на десетте години на 21-ви век, засягащи по-специално някои държави членки, 
като например преместване на цели счетоводни баланси, както се вижда в случая от 
Ирландия, докладван в точка 68 на ЕСП. 

67. Имаше бавно изменение на бизнес моделите на МНП в ЕС в продължение на много 

години до настъпването на някои доста значими промени в няколко големи МНП в периода от 
2014 г. нататък. По-специално премахването на някои споразумения за данъчно 
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оптимизиране и промените в режима на ДДС в ЕС доведоха до бързи промени в бизнес 
моделите на някои МНП. 

70. Прилагането на резервата относно глобализацията бе обсъдено с държавите членки на 

срещите на експертната група по БНД. По време на тези дискусии 2016 г. беше предложена 
като възможна начална референтна година. Няколко държави членки обаче възразиха срещу 
това решение, твърдейки, че тази година е твърде далеч в миналото, и подчертаха 
практическата невъзможност да се получи необходимата допълнителна информация за 2016 
г. от многонационалните предприятия с оглед на опита им от пилотния проект за БНД. С оглед 
на тази ситуация съответните доказателства от пилотния проект на БНД за МНП, 
потенциалните проблеми с покритието и надеждността и тежестта за МНП и НСИ, Комисията 
взе решение 2018 г. да бъде начална референтна година. 

71. Комисията счита, че периодът на резервата относно глобализацията, т.е. годините след 

2018 г., е подходящ. Службите на Комисията отново заявяват, че според тях подходът и 
графикът, обстойно обсъдени на специални срещи с НСИ, са надеждни и пропорционални, 
основават се на оценените рискове и са напълно съвместими с вече събраните уверения. 
Комисията не прие съответната част от препоръката на ЕСП в доклада за декларацията за 
достоверност от 2020 г. и поддържа позицията си в това отношение. 

72. Потенциалното въздействие върху БНД на хоризонталния въпрос, свързан с 

глобализацията, беше оценено в контекста на анализа на риска на хоризонталните въпроси с 
цел приоритизиране на работата по тези въпроси (и следователно беше даден висок 
приоритет на работата по глобализацията). Основният фактор, взет предвид по това време, 
беше мащабът на явлението глобализация, тъй като нямаше налични доказателства от 
специализирани анализи за потенциални изкривявания на добавената стойност и БНД поради 
възможно неправилно третиране на глобализацията в националните сметки.  

Към момента на формулиране на хоризонталната резерва обаче такива доказателства бяха 
налични и бяха взети под внимание. Според констатациите на „Доклад за пилотния проект на 
БНД за МНП“ (ноември 2019 г.) не са идентифицирани доказателства за големи изкривявания 
на добавената стойност от проверката на МНП (годината, на която се основаваше подходът, 
следван в пилотните проекти за МНП, беше 2016 г.). 

73. „Значителното въздействие върху националните сметки“ на глобализацията не води 

непременно до изкривявания на БНД, които да бъдат разгледани чрез резерви. 

От извършената досега работа, напр. в рамките на пилотния проект за БНД за МНП, няма 
доказателства за големи изкривявания на БНД поради евентуално недостатъчно третиране на 
тези въпроси в националните сметки.  

Трябва да се отбележи, че самият „случай с Ирландия“ беше правилно третиран в 
съответствие с концептуалните насоки (което означава, че установената система за съставяне 
правилно е уловила и отразила съществуването на въпросното явление в данните за БНД).  

По отношение на резултатите от работата по техните резерви, предадени от една държава 
членка през септември 2021 г., съответните доклади се анализират от Евростат. 

75. Комисията отново подчертава, че обхватът и периодът, обхванат от резервата относно 

глобализацията, са обстойно обсъдени с държавите членки на срещите на експертната група 
по БНД и че те отразяват становищата, изразени по време на тези дискусии. 
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77. Комисията приключи всички верификации по план, т.е. до края на 2019 г. В конкретния 

случай с Франция приключването на верификациите не можа да бъде финализирано до края 
на 2019 г. поради липсата на достатъчно качествен опис на френския БНД, който беше 
запазен под обща резерва. Френският опис на БНД беше предаден през март 2020 г., 
проверен и общата резерва беше отменена през 2021 г. 

По отношение на резервите, които са в сила след приключване на цикъла на верификация, 
Комисията отбелязва, че това е нормална особеност на процеса на верификация на БНД. 

83. По отношение на прага на същественост Комитетът по БНД одобри прага на 

същественост от 0,1 % от БНД, предложен от Евростат през октомври 2014 г. Както се 
потвърждава проучването на ЕСП до НСИ (вж. точка 86), голяма част от държавите членки 
възприемат този праг като подходящ. 

85. Както се споменава в рамковия документ относно прага на същественост (GNIC/283) в 

точка 5, „По принцип прагът може да бъде фиксиран като стойност или като процент. 
От двата възможни варианта Евростат явно предпочита процента, тъй като 
използването на стойност би могло, за малки държави, да доведе до заключение за 
незначителност по отношение на почти всички въпроси.“ 

89. НСИ изготвиха своите описи на БНД, следвайки Ръководството за опис на БНД — един от 

рамковите документи, изготвен от Евростат и одобрен от Експертната група по БНД. Оставя се 
на преценката на държавите членки дали ще използват възможността да пропуснат 
описанието на дадена позиция при условията, посочени в Ръководството. 

90. Когато формулираха въпросите към НСИ, служителите на Евростат следваха Въпросника 

за оценка на описа на БНД (GIAQ) — един от рамковите документи, изготвен от Евростат и 
одобрен от Експертната група по БНД. 

91. В съответствие с „Очертанията на подхода за контрол“ (GNIC 332) практиката за 

определяне на области на действие и резерви беше следната: ако съществуват доказателства, 
че възможното въздействие на идентифицирания недостатък е под прага на същественост, не 
е определена област на действие или резерва по отношение на този недостатък. Евростат 
следва тази практика през целия цикъл на верификация на БНД за периода 2016—2019 г. във 
всичките си основни инструменти за верификация (въпросник за оценка на описа на БНД 
(GIAQ), информационни посещения, преки верификации, сравнения по държави).  

При определяне на повечето области на действие не е имало налична оценка на 
потенциалното въздействие на разглеждания въпрос върху БНД в момента на определяне —
 което означава, че не може да се изключи съществено въздействие.  

Комисията счита, че държавите членки са в най-добра позиция да предоставят информация 
относно несъществеността. Ако се определят области на действие, това означава, че не е 
лесно достъпно пълно доказателство за несъщественост. 

Съществуваща област на действие или резерва за БНД, при която (евентуалното) въздействие 
върху БНД не е било известно по време на определяне, може да бъде отменена, ако се 
предостави доказателство за несъщественост. 
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92. Комисията отбелязва, че резултатите от анализа на ЕСП, описан в точка 92, означават, 

че за 25 % от проверените случаи на области на действие, при които първоначалното 
въздействие, посочено от държавите, се счита за несъществено, окончателното въздействие 
се оказва съществено. 

93. Комисията повтаря позицията си, че прилагането на прага на същественост е правено 

през целия цикъл на верификация на БНД за периода 2016—2019 г., включително на ранен 
етап от верификацията, в случаите, когато пълните доказателства са били лесно достъпни. 

94. Когато между Евростат и съответната държава членка беше договорена област на 

действие „А“, беше необходимо евентуално подобряване на методиката. По време на такова 
споразумение обикновено държавите членки не можеха да предоставят пълни доказателства, 
позволяващи да се изключи същественост на разглежданите въпроси, или предпочитаха 
първо да изяснят съответната методика. 

В контекста на верификацията на БНД държавите членки са в най-добра позиция (на всеки 
етап от процеса на верификация) да предоставят доказателства и да демонстрират, че 
въпросът не е съществен. На тази основа след това Евростат оценява надеждността на 
доказателствата. По време на цикъла на верификация на БНД за периода 2016—2019 г., 
когато бяха предоставени пълни доказателства от държавите членки, че въздействието на 
дефицита не е съществено, не бяха определени области на действие или резерви. 

95. През 2014 г. новият счетоводен стандарт ESA 2010 беше въведен в националните 

сметки на държавите членки. Поради това цикълът за периода 2016—2019 г. представляваше 
особено предизвикателство и включваше редица нови елементи, като оценка на риска, 
анализи по държави на някои хоризонтални въпроси, засилено използване на преки 
верификации и т.н. Тази засилена проверка доведе до голям брой области на действие и 
резерви и свързано с това високо натоварване както за Евростат, така и за държавите. 
[Според Комисията това усилие е било необходимо за постигане на крайната цел на процеса 
на верификация на БНД, която е да даде разумна гаранция относно качеството на данните за 
БНД, използвани за целите на собствените ресурси.] 

96. Базата данни с резерви на Евростат съдържа, където е налице, груба оценка на 

въздействието/потенциалното въздействие на резерва върху БНД. Точното крайно 
въздействие върху БНД и неговите компоненти е част от техническото становище относно 
отмяната на резервите за всички години, за които има резерви. В повечето случаи няма 
налична подробна информация за въздействието върху БНД към момента на кодиране на 
резервата, файловете/базата данни с резерви за държави се актуализират непрекъснато и 
окончателното въздействие се кодира в техническо становище. 

Евростат обаче предприе стъпки, за да улесни прегледа на въздействието върху БНД на 
областите на действие и резервите, направени и разгледани през цикъла за периода 2020—
2024 г. 

97. Големият брой резерви, произтичащи от анализираните области на действие (24 от 130 

области на действие), означава, че окончателното средно/медианно/максимално въздействие 
от въпросите, обхванати от анализираните области на действие за шестте държави, най-
вероятно ще бъде по-високо (и делът на областите без въздействие ще бъде по-нисък). 
Правдоподобно е да се предположи, че областите, превърнати в резерви, касаят по-сложни 
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и/или по-големи въпроси от областите, които могат да бъдат разгледани и приключени, 
и следователно ще доведат до по-големи ревизии. 

99. По време на одита само малка част от резервите бяха оттеглени. Големият брой резерви, 

които все още са в процес на разглеждане, означава, че окончателното 
средно/медианно/максимално въздействие от въпросите, обхванати от резервите, най-
вероятно ще бъде дори по-високо (и делът на резервите без въздействие ще бъде по-нисък). 
Правдоподобно е да се предположи, че резервите, които все още са в процес на разглеждане, 
касаят по-сложни и/или по-големи въпроси от тези, които могат да бъдат разгледани и 
приключени бързо, и следователно могат да доведат до по-големи ревизии. 

102. Комисията би искала да изтъкне, че верификацията на БНД е изключително сложен 

процес и неговата документация отразява тази сложност. Евростат определи стандартите за 
документиране за този процес в „Насоки за документиране (GNIC/335)“, одобрени от Комитета 
по БНД, с оглед на правилното документиране на всеки етап от верификацията. Становището 
на Комисията е, че въпреки признатата сложност на документацията, насоките за нея са били 
следвани и тя е изпълнила предназначението си (напр. осигуряване на оперативна 
непрекъснатост във времето и предоставяне на възможност на ръководството да изпълнява 
надзорните си функции). 

104. Евростат предприе стъпки за по-нататъшно подобряване и стандартизиране на 

документацията за работата по верификация на БНД през цикъла за периода 2020—2024 г. 
(напр. чрез преразглеждане на указанията за документация, добавяне на инструкции как да 
се попълва GIAQ, проектиране на общ шаблон за регистрационните файлове с цел 
допълнително увеличаване на хомогенността на документацията, интегрираща информация 
относно областите на действие, резерви, несъществени въпроси за последващи действия, 
включително въздействието върху БНД, в регистрационните файлове и др.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ (точки 105—109) 

106. Комисията счита, че като цяло е било направено приоритизиране на реда и обхвата на 

проверките в държавите въз основа на резултатите от оценката на риска и работата по 
хоризонталните въпроси ясно е отразявала резултатите от съответното приоритизиране (вж. 
също отговорите по точки 44—48, 50, 51 и 53). 

Изборът на всяка област на пряка верификация се основава на наличната оценка на риска, 
качествен анализ на служителя за държавата и консултация с ръководителя на екипа за БНД 
в Евростат, както е предвидено в съответните рамкови документи. Комисията счита, че 
документацията за процеса на верификация на БНД вече е много изчерпателна в това 
отношение (вж. също отговорите на точка 56).  

По време на цикъла на верификация за периода 2016—2019 г., въпреки че не е имало 
официално установяване на приоритетни нива на областите на действие (освен 
разграничението между областите на действие „А“ и „Б“), приоритизирането на работата по 
областите на действие беше наложено чрез определяне на различни срокове за отделните 
области, по споразумение между държавите членки и Евростат. Това споразумение включва 
краен срок, който трябва да бъде спазен, което фактически е приоритизиране на работата, 
като се вземат предвид няколко фактора, като наличие на статистически източници, сложност 
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на разглежданите въпроси, ревизии, разписания, тежест и натоварване и др. (вж. също 
отговорите на точки 58 и 59). 

Препоръка 1— Увеличаване на приоритизирането на 

високорисковите въпроси 

Комисията приема препоръка 1, буква а). 

Комисията приема препоръка 1, буква б). Комисията ще се стреми към допълнително 
приоритизиране и рационализиране на бъдещите цикли на БНД в това отношение, в 
съответствие с препоръките на ЕСП.  

Комисията приема препоръка 1, буква в). Комисията ще продължи да наблюдава и подобрява 
своята документация за избор на области за пряка верификация, като също така взема 
предвид препоръката на ЕСП относно документацията. 

Комисията приема препоръка 1, буква г). В сътрудничество с държавите членки Комисията ще 
проучи възможни начини за по-нататъшно подобряване на приоритизирането на работата по 
областите на действие. 

107. Комисията отбелязва удовлетвореността на държавите от адекватността и 

навременността на насоките на Евростат относно хоризонталните въпроси, както е 
докладвано от ЕСП (вж. точки 61 и 62).  

Евростат, заедно с държавите членки, положи значителни усилия за справяне с въпроса с 
глобализацията. Комисията счита, че всички инициативи, докладвани от ЕСП в точка 69, са 
осигурили навременна и адекватна подкрепа на държавите по този въпрос (вж. също 
отговорите на точки 66 и 67).  

Що се отнася до въздействието на глобализацията върху БНД, Комисията счита, че 
прилагането на резервата относно глобализацията за годините от 2018 г. нататък е 
подходящо. Според Комисията подходът и времето, подробно обсъдени на специални срещи с 
НСИ, са разумни и пропорционални; те се основават на оценените рискове и са напълно в 
съответствие с вече полученото ниво на увереност. От извършената досега работа, напр. в 
рамките на пилотния проект за БНД за МНП, няма доказателства за големи изкривявания на 
БНД поради евентуално недостатъчно третиране на тези въпроси в националните сметки 
(годината, на която се основаваше подходът, следван в пилотните проекти на MNE, беше 2016 
г.). 

Препоръка 2 — Подобряване на навременната подкрепа, 

предоставяна на държавите членки, и по-добро 

обосноваване за решенията за ограничаване на периода 

на кандидатстване за резерви 

Комисията приема препоръка 2, буква а). Комисията отбелязва удовлетвореността на 
държавите от адекватността и навременността на насоките на Евростат по високорисковите 
въпроси и ще се стреми да продължи да предоставя такава подкрепа, като вземе предвид 
препоръката на ЕСП.  
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Комисията приема препоръка 2, буква б) частично. Комисията се съгласява да предостави 
адекватна обосновка за периодите, обхванати от бъдещите резерви, когато е уместно. 
Комисията счита, че са дадени адекватен анализ и обосновка в случая с резервата относно 
глобализацията, която е в основата на тази препоръка на ЕСП. Въпреки че Комисията е 
съгласна, че периодите, обхванати от резервите, трябва да бъдат адекватно обосновани, тя 
счита, че извършването на още по-задълбочени анализи (отколкото в докладвания случай на 
глобализация) в този контекст не би довело до разходоефективно използване на ресурсите. 
Поради това Комисията отхвърля частта от препоръката, в която се призовава за такива 
задълбочени анализи. 

109. По отношение на резервите, които са в сила след приключване на цикъла на 

верификация, Комисията отбелязва, че това е нормална особеност на процеса на верификация 
на БНД. 

Обхватът на проверките на Евростат беше определен от модела за верификация на БНД, 
разработен в тясно сътрудничество с Комитета по БНД и одобрен от него. В цикъла на БНД за 
периода 2016—2019 г. имаше нужда от засилен контрол поради прилагането на новия 
национален счетоводен стандарт ESA 2010.  

Комисията признава, че прилагането на прага на същественост при верификацията на БНД 
има своите ограничения, тъй като в много случаи потенциалното въздействие на установените 
недостатъци върху БНД не е известно към момента на тяхното идентифициране. 

Препоръка 3 — Подобряване на ефективността на цикъла 

на верификация 

Комисията приема препоръка 3, буква а). Комисията отбелязва положителното становище на 
държавите членки, изразено в проучването на ЕСП относно настоящото ниво на прага на 
същественост. Независимо от това, Комисията ще се стреми да подобри допълнително 
ефективността на цикъла на верификация, в тясно сътрудничество с експертната група по 
БНД, като анализира уместността на настоящото ниво на прага на същественост. 

Комисията приема препоръка 3, буква б). Комисията ще обсъди с държавите членки възможни 
начини за по-добро интегриране на концепцията за същественост в работата по 
верификацията в бъдещите цикли. 

Комисията приема препоръка 3, буква в). Евростат вече предприе някои действия за 
подобряване и стандартизиране на документирането на работата по верификация на БНД 
през цикъла за периода 2020—2024 г., които вървят в посоката, препоръчана от ЕСП, и ще 
анализира възможността за допълнителни подобрения в това отношение. 
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