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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 8 и 15 юли 2021 г., прие
своите

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ
за финансовата 2020 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.

Членовете на Европейската сметна палата са:
Klaus-Heiner LEHNE (председател), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU,
Pietro RUSSO, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Илиана ИВАНОВА, Alex BRENNINKMEIJER,
Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, 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
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Общо въведение
0.1. Европейската сметна палата (ЕСП) е институция1 на Европейския съюз (ЕС)

и изпълнява функцията на външен одитор на финансите на ЕС 2. В това си качество
ЕСП 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 3.

0.2. Общият бюджет на ЕС се приема ежегодно от Съвета на Европейския съюз

и от Европейския парламент. Годишният доклад на ЕСП, наред с другите нейни
публикации, представлява основата за провеждане на процедурата за
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, при
която Парламентът, по препоръка на Съвета, решава дали Европейската комисия
е изпълнила по задоволителен начин своите бюджетни задължения. ЕСП изпраща
своя публикуван годишен доклад до националните парламенти, Европейския
парламент и Съвета.

0.3. Годишният доклад за 2020 г. отново 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 операции. Във
втората част на доклада са представени заключенията на ЕСП относно резултатите
от изпълнението на бюджета в края на 2020 г. 4

0.4. Най-важната част от нашия доклад е Декларацията за достоверност

относно надеждността на консолидираните отчети на ЕС и законосъобразността

1

ЕСП е създадена като институция по силата на чл. 13 от Договора за Европейския съюз,
известен също и като Договора от Маастрихт (ОВ C 191, 29.7.1992 г., стр. 1). Тя обаче
първоначално е създадена с Договора от Брюксел от 1977 г. като нов орган на
Общността, който да поеме функцията външен одит (OВ L 359, 31.12.1977 г., стр. 1).

2

Членове 285—287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
(OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 169).

3

Тези документи са публикувани на уебсайта на ЕСП: www.eca.europa.eu.
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и редовността на операциите. Тази декларация се допълва със специфични
оценки за всяка основна сфера на дейност на ЕС.

0.5. Настоящата част от доклада на Европейската сметна палата е
структурирана по следния начин:
—

в глава 1 е представена Декларацията за достоверност и 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 и обобщение на одитния подход на ЕСП;

—

в глава 2 е представен анализът ни на бюджетното и финансовото
управление;

—

в глава 3 са представени констатациите ни относно приходите на ЕС;

—

в глави 4—9 са представени (за основните функции от многогодишната
финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.5) резултатите от
извършените от нас тестове относно законосъобразността и редовността на
операциите и проверка на годишните отчети за дейността на Комисията,
елементи от нейните системи за вътрешен контрол, както и други механизми
за управление.

0.6. 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.

0.7. 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 пояснения
на най-често срещаната специализирана терминология 6. Термините от този
списък са посочени в курсив при първоначалната им употреба във всяка глава.

5

ЕСП не докладва отделно относно функция 6 („Компенсации“) и разходите извън
МФР. За функция 3 („Сигурност и гражданство“) и функция 4 („Глобална Европа“),
съответно в глави 7 и 8, ЕСП не предоставя специфична оценка.

6

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=58667
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0.8. Като външен одитор ЕСП има задължението да докладва своите одитни

констатации и да направи съответните заключения, за да предостави независима
и безпристрастна оценка относно надеждността на отчетите на ЕС
и законосъобразността и редовността на операциите. Свързаните с COVID-19
ограничения за пътуване в почти всички случаи не ни позволиха да извършим
проверки на място, поради което по-голямата част от работата ни беше
извършена чрез документни проверки и дистанционни събеседвания
с одитираните обекти. Въпреки че неосъществяването на проверки на място може
да увеличи риска, свързан с разкриването, получените от одитираните обекти
доказателства ни позволиха да приключим работата си и да направим
заключение по нея.

0.9. 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.

10

Глава 1
Декларация за достоверност
и съпътстваща информация
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Декларация за достоверност,
предоставена от Европейската
сметна палата на Европейския
парламент и на 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
бюджета 2 за финансовата година, приключила на 31 декември
2020 година, одобрени от Комисията на 30 юни 2021 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 2020 г., дават
вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на
Европейския съюз към 31 декември 2020 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 2020 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 2020 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. ЕСП определя общия изчислен процент грешки при разходите, приети

в отчетите за годината, приключила на 31 декември 2020 г., на 2,7 %.
Значителна част от тези разходи — повече от половината — 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 4,0 %. Поради причини, свързани най-вече с увеличаването

15

на разходваните средства в областта на сближаването, този вид разходи са
достигнали 87,2 млрд. евро през 2020 г., което представлява 59,0 % от
одитната популация на ЕСП 3. Отражението на установените от нас 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

VII. В края на 2020 г. счетоводният баланс на ЕС включва задължение

в размер на 116 млрд. евро за пенсионни плащания и други надбавки за
служителите, което представлява повече от една трета от общия размер на
задълженията за 2020 г. в размер на 313,5 млрд. евро.

VIII. По-голямата част от задължението за пенсионни плащания и други

надбавки за служители (100,7 млрд. евро) е свързана
с пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители
на Европейския съюз. 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.

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

X. Увеличението на пасивите за пенсионни задължения през 2020 г. се

дължи най-вече на намаляването на номиналния дисконтов процент, който
се влияе от спадането на лихвените проценти в световен мащаб 4. Това е

3

Допълнителна информация е представена в точки 1.21—1.26 от Годишния доклад на
ЕСП за 2020 г.

4

Годишни отчети на ЕС за 2020 г., бележка 2.9.
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основният фактор за увеличението от 98 % на пасивите за пенсионни
задължения в периода 2014—2020 г. от 50,9 млрд. евро на 100,7 млрд. евро 5.

XI. 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 12,9 млрд. евро в края
на 2020 г. 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).

XII. 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 външен независим експерт-актюер.
Одиторите провериха основните 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.

XIII. Европейската сметна палата заключава, че изчисленият общ размер

на пасивите за пенсионни плащания и други надбавки за служители,
посочени в консолидирания счетоводен баланс, е верен и надежден.
И накрая, одиторите ще продължат да извършват оценка на изчислението на
този значителен пасив, в това число и на надеждността на свързаните с него
данни, като така ще спомогнат за неговия редовен мониторинг от страна на
Комисията.
Европейската сметна палата извърши оценка на значимите разчети в края
на годината, представени в отчетите

XIV. В края на 2020 г. изчислената стойност на допустимите разходи,

извършени от бенефициентите, но все още неотчетени, е в размер на
107,8 млрд. евро (в края на 2019 г. — 105,7 млрд. евро) Тези суми са отразени
като начислени разходи 6.

XV. В края на 2020 г. признатите в отчетите средства, неизползвани от

финансовите инструменти при споделено управление и от схемите за
подпомагане, се изчислява на 7,2 млрд. евро (в края на 2019 г. — 6,9 млрд.

5

Както е посочено в бележка 2.9 от годишните отчети на ЕС през периода от 2014 г. до
2020 г.

6

Те включват начислени разходи в размер на 64,4 млрд. евро в пасивите на
счетоводния баланс и 43,4 млрд. евро в активите на баланса, които намаляват
стойността на авансовото финансиране.
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евро), отразени в счетоводния баланс като други авансови плащания към
държавите членки.

XVI. За да оцени тези разчети от края на годината, ЕСП провери системата

за изчисления в края на финансовите периоди, създадена от Комисията, за да
се гарантират тяхната точност и изчерпателност в генералните дирекции,
в които се извършват по-голямата част от плащанията. При одитната проверка
на извадка от фактури и авансови плащания бяха разгледани съответните
изчисления в края на финансовия период, за да се вземе предвид рискът от
неточно представяне на начислените разходи. Бяха поискани допълнителни
пояснения от счетоводните служби на Комисията във връзка с приложената
обща методология за извършване на тези разчети.

XVII. 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.

Одиторите провериха активите и съответните приходи (от неразменни
операции), генерирани в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство
от ЕС

XVIII. 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 спазва всички финансови
задължения по предходни МФР, произтичащи от членството му в ЕС. През
преходния период, приключил на 31 декември 2020 г., Обединеното кралство
продължи да допринася към бюджета на ЕС и да се възползва от него като
всяка друга държава членка.

XIX. След края на преходния период други реципрочни задължения, поети
от ЕС и Обединеното кралство, създават определени задължения и вземания
за ЕС. Тези задължения следва да бъдат отразени в годишните отчети на ЕС.
Към датата на счетоводния баланс според изчисленията на Комисията
Обединеното кралство дължи на ЕС 49,6 млрд. евро, а ЕС му дължи 2,1 млрд.
евро. Затова към датата на счетоводния баланс отчетите на ЕС показват нетни
вземания, дължими от Обединеното кралство, в размер на 47,5 млрд. евро.

XX. Като част от обичайните одитни процедури ЕСП обсъди с Комисията

графика, точността и пълнотата на признатите суми на активите и съответните
приходи. Одиторите преизчислиха въпросните суми, равниха ги със
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свързаните с тях записи и провериха целесъобразността на всички
използвани допускания.

XXI. Те заключават, че изчисленият общ размер на признатите активи

и приходи, свързани с процеса на оттегляне на Обединеното кралство, са
представени вярно в консолидираните годишни отчети. Одиторите ще
продължат да проверяват тези суми и в бъдеще.
ЕСП оцени отражението на мерките, свързани с пандемията от COVID-19
върху отчетите

XXII. В отговор на пандемията от COVID-19 Комисията мобилизира

значителни ресурси за укрепване на секторите на общественото
здравеопазване в държавите членки и смекчаване на социалноикономическото въздействие на кризата в Европейския съюз. Това
включваше финансиране на спешни медицински доставки, въвеждане на поголяма гъвкавост при използването на финансовата подкрепа от
европейските структурни и инвестиционни фондове и предоставяне на заеми
при благоприятни условия на държавите членки. Финансовите последици от
тези инициативи оказаха значително въздействие върху финансовите отчети.

XXIII. Като част от обичайните одитни процедури ЕСП извърши одит на

активите, пасивите, приходите и разходите на ЕС, включително тези, свързани
с мерките, предприети от Комисията. ЕСП заключава, че те са представени
вярно в консолидираните годишни отчети.

Други въпроси

XXIV. Ръководството носи отговорност по отношение на информацията,

изложена в рубриката „Друга информация“. Тя включва частта „Основни
финансови събития през годината“ (Financial highlights of the year), но не
и консолидираните отчети, нито одитния доклад на ЕСП по отношение на
отчетите. 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, или
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.
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Отговорност на ръководството

XXV. 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
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).

XXVI. 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.

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

XXVIII. Съгласно Финансовия регламент (Дял XIII) отговорният

счетоводител на Комисията следва да представи за целите на одита
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.
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Отговорност на одитора за извършване на одит на консолидираните отчети
и на операциите, свързани с тях

XXIX. 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,
те могат да повлияят на евентуалните икономически решения, които ще
бъдат приети въз основа на тези консолидирани отчети.

XXX. 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.

XXXI. 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.

XXXII. 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
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
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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.

XXXIII. 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.
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XXXIV. 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.
15 юли 2021 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 външният одитор на ЕС. В съответствие

с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 7 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 разходите на ЕС се извършват икономично, ефективно
и ефикасно 8; и

г)

предоставя становища относно законодателни проекти, които имат
финансово отражение.

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 доклад представяме
аспектите на изпълнението при разходването на бюджета (икономичност,
ефикасност и ефективност на разходването на средствата)9. Като цяло
извършената одитна дейност допринася в значителна степен и за формулирането
на становища на ЕСП относно законодателни проекти.

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

7

Членове 285—287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
(OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 47).

8

Вж. Речник на термините: „Добро финансово управление“.

9

ЕСП докладва по тези аспекти в „Доклад на Европейската сметна палата относно
изпълнението на бюджета на ЕС — състояние в края на 2020 година“ и в своите
специални доклади, свързани с одит на изпълнението.
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и редовността на операциите, вкл. информацията на Комисията относно
редовността на операциите;
б)

включва информация относно случаите на предполагаема измама,
докладвани от ЕСП на ОЛАФ, 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. Свързаните с COVID-19 ограничения за пътуване в повечето случаи ни

попречиха да извършим проверки на място, да получим оригинални документи,
да събеседваме пряко със служители на одитирания обект и да проверим
физическото съществуване на финансираните от ЕС крайни продукти. Поради това
ЕСП извърши по-голямата част от работата си чрез документни проверки
и дистанционно събеседване с одитираните обекти. Въпреки че
неосъществяването на проверки на място може да увеличи риска, свързан
с разкриването 10, получените от одитираните обекти доказателствата ни
позволиха да приключим работата си и да направим заключение по нея.

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

1.5. 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 2020 г. разходите на ЕС възлизат на 173,3 млрд.
евро 11, което представлява 1,1 % от комбинирания брутен национален доход на
държавите — членки на ЕС, и Обединеното кралство 12 (вж. каре 1.1).

10

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

11

Вж. Консолидирани годишни отчети на ЕС за 2020 г., Отчети за изпълнението на
бюджета и обяснителни бележки, раздел 4.3 от МФР: Усвояване на бюджетни
кредити за плащания.

12

Комбиниран БНД на държавите – членки на ЕС, и Обединеното кралство, Годишни
отчети на Европейската комисия за 2020 г. – приложение А – Приходи, разходи на
сектор „Държавно управление“ на ЕС-27, вж.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/.
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Каре 1.1
Разходи на ЕС за 2020 г. като процент от брутния национален
доход (БНД) и разходите на сектор „Държавно управление“

100 %

БНД на ЕС-27 + Обединеното
кралство*
15 480 млрд. евро

46 %**

Разходи на сектор „Държавно
управление“ на ЕС-27
7 119 млрд. евро

1,1 %
Разходи от бюджета на ЕС
173 млрд. евро
* Комбиниран БНД на държавите – членки на ЕС, и Обединеното кралство, предвид факта,
че то е участвало във финансирането на бюджета на ЕС, така както и другите държави –
членки на ЕС, през 2020 г.
** Като дял от брутния национален доход на ЕС-27, без да се смята Обединеното кралство,
процентът на разходите за сектор „Държавно управление“ на ЕС-27 е 54 %.
Източник: БНД на държавите членки: Годишни отчети на Европейската комисия за 2020 г.,
приложение А — Приходи; Разходи на сектор „Държавно управление“ на държавите членки
Евростат — годишни национални сметки; Разходи на ЕС: Европейска комисия —
консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за 2020 г.

1.6. 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 2020 г. са
в размер на 134,6 млрд. евро, включително единични, междинни и окончателни
плащания, плюс 38,7 млрд. евро авансово финансиране. Както е показано
в каре 1.2, най-големите части от бюджета на ЕС са заделени за функции
„Природни ресурси“ и „Сближаване“, следвани от „Конкурентоспособност“.
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Каре 1.2
Плащания през 2020 г. по функции от многогодишната
финансова рамка (МФР)
Конкурентоспособност
24,1 (13,9 %)
Специални
инструменти
1,1 (0,6 %)
Администрация
10,3 (6,0 %)

Плащания

(в млрд. евро)

Сближаване
59,5 (34,3 %)

173,3
млрд.
евро

Глобална Европа
11,4 (6,6 %)
Сигурност и
гражданство
6,3 (3,7 %)

Функция 1а от МФР
Функция 1б от МФР
Функция 2 от МФР
Функция 3 от МФР
Функция 4 от МФР
Функция 5 от МФР
Функция 9 от МФР
Източник: ЕСП.

Природни ресурси
60,6 (34,9 %)
„Конкурентоспособност за растеж и работни места“ („Конкурентоспособност“)
„Икономическо, социално и териториално сближаване“ („Сближаване“)
„Природни ресурси“
„Сигурност и гражданство“
„Глобална Европа“
„Администрация“
„Специални инструменти“
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Одитни констатации за финансовата
2020 година
Надеждност на отчетите
Отчетите не са засегнати от съществени неточности

1.7. Констатациите на ЕСП се отнасят до консолидираните отчети13 на

Европейския съюз (наричани по-нататък „отчетите“) за финансовата 2020 г.
Отчетите, заедно с писменото изявление на отговорния счетоводител, са
получени от ЕСП на 1 юли 2021 г., преди крайния срок за представянето им,
определен във Финансовия регламент 14. Към тях е добавен раздел „Основни
финансови събития през годината“ (Financial highlights of the year), в който е
направен анализ на финансовите отчети15. Този анализ не е взет предвид за
одитното становище на Европейската сметна палата. Въпреки това, съгласно
изискванията на одитните стандарти, ЕСП направи оценка на неговото
съответствие с информацията, изложена в отчетите.

1.8. Публикуваните от Комисията отчети показват, че към 31 декември 2020 г.
общият размер на пасивите е 313,4 млрд. евро, а на активите — 280 млрд. евро.

13

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.

14

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18
юли 2018 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Съвета (OВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1).

15

Вж. Указание за препоръчани практики № 2 (RPG 2) „Обсъждане и анализ на
финансовите отчети“ на Съвета по международни счетоводни стандарти за публичния
сектор (СМССПС).
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Разликата от 33,4 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 2020 г. възлиза на 57,4 млрд. евро.

1.9. При извършения одит беше установено, че отчетите не са засегнати от

съществени неточности. EСП излага допълнителна информация за резултатите от
своята одитна дейност във връзка с финансовото и бюджетното управление на
средствата на ЕС в глава 2.

Основни одитни въпроси, свързани с финансовите отчети за 2020 г.

1.10. 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

1.11. ЕСП провери приходите и разходите на ЕС, за да прецени дали те са били

събрани и изразходвани в съответствие с приложимите закони и други
нормативни актове. Резултатите от извършения одит са представени в глава 3
относно приходите и в глави 4—9 относно разходите.

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

1.12. В областта на приходите ЕСП получи 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, които се състоят от три
категории собствени ресурси и приходи от други източници (вж. точки 3.2—3.3).

1.13. По отношение на разходите ЕСП формира представителна извадка от

728 операции. Те включват трансфери на средства от бюджета на ЕС към
крайните получатели на тези средства (вж. точки (11) и (12) в приложение 1.1).
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Нашите тестове на тези операции допринасят за изготвянето на Декларацията за
достоверност на ЕСП и за изчисляването на дела на нередовните операции
в съвкупната одитна популация, във високорисковите и нискорисковите разходи
(вж. точка 1.18) и във всяка функция на МФР, за която ЕСП предоставя специфична
оценка (функции от МФР 1a, 1б, 2 и 5).

1.14. Одитната популация на ЕСП за 2020 г. за тестване на приходите е

в размер на 174,3 млрд. евро (вж. каре 3.1 и точка 3.4), а за тестване на разходите
— 147,8 млрд евро. Тези суми включват както вноски от, така и плащания за
Обединеното кралство, в съответствие с условията, посочени в споразумението за
оттегляне 16.

1.15. В каре 1.3 е показана одитната популация на ЕСП 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 (11) от приложение 1.1).

16

Член 135, параграф 1 от споразумението за оттегляне гласи: „За 2019 г. и 2020 г.,
в съответствие с част четвърта, Обединеното кралство допринася за изпълнението на
бюджета на Съюза и участва в това изпълнение.“
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Каре 1.3
Сравнение на одитната популация на ЕСП (147,8 млрд. евро)
с разходите на ЕС (173,3 млрд. евро) по функции от МФР през
2020 г.
(в млрд. евро)
0

10

Конкурентоспособност

20

24,1
16,3

Сближаване

30

40

50

60

Горни стълбове - плащания
Долни стълбове - одитирана
популация на ЕСП

59,5(*)
48,4

Природни ресурси
60,6
60,3

Сигурност и гражданство
6,3
3,1

Глобална Европа
11,4
9,2

Администрация
10,3
10,4

Специални инструменти
1,1
0,1

Единични, междинни и окончателни
плащания

Авансови плащания (в т.ч. към ИФИ,
ЕФСИ, агенции, Гаранционен фонд за
външни дейности)

Годишно решение за приемане на
отчетите (програмен период 2014—
2020 г.)

Уравняване на авансово финансиране
(вкл. плащания от доверителния фонд по
функция 4 от МФР и плащанията през
2017 г. и 2018 г. за ОП, приключени през
2019 г. по функция 1б от МФР)

За функция „Сближаване“ авансовото финансиране в размер на 58,3 млрд. евро включва
междинни плащания за периода 2014—2020 г., свързани с разходи, които все още не са
приети от Комисията — 47,2 млрд. евро (вж. каре 5.1).
(*)

Източник: ЕСП.
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1.16. От каре 1.4 се вижда, че функция „Природни ресурси“ съставлява най-

големият дял от цялостната популация на ЕСП (40,8 %), следвана от функциите
„Сближаване“ (32,8 %) и „Конкурентоспособност“ (11,0 %).

Каре 1.4
Обобщено представяне на одитната популация на ЕСП за 2020 г.
в размер на 147,8 млрд. евро по функции от МФР
Одитирана популация
Конкурентоспособност
16,3 (11,0 %)
Специални
инструменти
0,1 (0,1 %)
Администрация
10,4 (7,0 %)

(в млрд. евро)

Сближаване
48,4 (32,8 %)

147,8 млрд.
евро

Глобална Европа
9,2 (6,2 %)
Сигурност и
гражданство
3,1 (2,1 %)

Природни
ресурси
60,3 (40,8 %)

Източник: ЕСП.

Продължават да се срещат грешки при някои конкретни видове
разходи

1.17. По отношение на редовността на приходите и разходите на ЕС,

основните констатации на Европейската сметна палата са:
а)

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. В същото време
ключовите системи за вътрешен контрол на традиционните собствени
ресурси (ТСР), които одиторите провериха в някои държави членки,
и приключването на цикъла на верификация на БНД, проверено в Комисията,
са частично ефективни поради слабостите, които продължават да
съществуват (вж. точки 3.9—3.17). ЕСП констатира сериозни слабости
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и в упражнявания от държавите членки контрол за намаляване на разликата
между дължимите и събраните мита, които изискват действия от страна
на ЕС. Тези слабости не са в противоречие с изразеното от ЕСП одитно
становище относно приходите, тъй като те не засягат операциите, свързани
с отчетите, а само риска, че ТСР може да са непълни. В своя скорошен
специален доклад относно митническия контрол ЕСП препоръчва
подобрения в тази област (вж. точки 3.18 и 3.19) 17.
б)

Одитните доказателства сочат, че при разходите общото ниво на грешки е
съществено — 2,7 % 18 (вж. каре 1.5). Функция „Сближаване“ е с най-голям
дял в изчисления процент грешки (41,8 %), а след нея се нареждат функции
„Природни ресурси“ (29,3 %), „Конкурентоспособност“ (15,5 %) и „Глобална
Европа“ (8,1 %). Продължава да е налице съществено ниво на грешки при
високорисковите разходи, които се основават главно на принципа на
възстановяване на разходите (вж. точки 1.18, 1.21 и 1.22). Тези разходи
представляват 59,0 % от одитната популация на ЕСП.

17

Вж. Специален доклад на ЕСП № 4/2021 „Митнически контрол — недостатъчната
хармонизация вреди на финансовите интереси на ЕС“.

18

С ниво на увереност от 95 % ЕСП преценява, че процентът грешки в популацията е
между 1,8 % и 3,6 % (съответно долна и горна граница на грешките).
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Каре 1.5
Изчислен процент грешки (2016—2020 г.)
Доверителен
интервал от

95 %

Горна граница на процента
грешки

Изчислен процент грешки (ЕСП)

Долна граница на
процента грешки

6%

4%

4,0 %
3,4 %

3,1 %
2%

2,4 %
2,2 %
1,4 %

0%

2016 г.

2017 г.

3,4 %

2,6 %

3,6 %

2,7 %

3,6 %

2,7 %

1,8 %

1,8 %

1,8 %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Праг на
същественост 2,0 %

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 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

1.18. След анализиране на риска въз основа на резултати от предишни нейни
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.
—

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 19, при които бенефициентите следва да
отговарят на някои условия, които обикновено не са сложни.

19

Разходите, свързани с права за получаване на плащане, включват административните
разходи.
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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).

1.19. През 2020 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. Следователно одитните резултати на ЕСП
за 2020 г. потвърждават изразената оценка и класификацията на риска, като
показват, че начинът на разходване на средствата има отражение върху риска от
грешки.

1.20. В каре 1.6 и точки 1.21—1.30 е предоставена повече информация

относно популацията с висок риск и откритите в нея грешки.
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Каре 1.6
Разбивка на одитната популация за 2020 г. на високорискови
и нискорискови разходи
Високорискови разходи

87,2 млрд.
евро

Нискорискови разходи

Изчислен процент грешки

41,0 % от одитната
популация на
ЕСП
Незасегнати от
съществено ниво
на грешки

60,6 млрд.
евро

59,0 % от
одитната
популация на
ЕСП
4,0 %

Праг на същественост 2 %
Източник: ЕСП.

Значителна част от одитираната от ЕСП популация е засегната съществено от
грешки

1.21. Високорисковите разходи представляват 59,0 % от одитната популация

на ЕСП. Делът им се е увеличил в сравнение с предходната година, когато те са
представлявали около 53,1 %. По-големият дял на високорисковите разходи през
тази година се дължи в голяма степен на увеличението с още 20 млрд. евро на
разходите в одитната популация от функция „Сближаване“. В каре 1.7 е показано,
че функция „Сближаване“ съставлява най-голямата част от високорисковата
популация на ЕСП (48,4 млрд. евро), следвана от функциите „Природни ресурси“
(18,8 млрд. евро) и „Конкурентоспособност“ (10,3 млрд. евро).

1.22. Като взема предвид резултатите от тестването на високорисковите

разходи във всички функции на МФР, ЕСП изчислява процента грешки за този вид
разходи на 4,0 % (2019 г. — 4,9 %), което надхвърля прага на същественост от
2,0 % (каре 1.6).
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Каре 1.7
Разбивка на високорисковите разходи по функции от МФР

Всички разходи

Високорискови разходи
по функции от МФР

(в млрд. евро)

Сближаване: 48,4

Нискорискови
60,6
(41,0 %)

Високорискови
87,2
(59,0 %)

Природни ресурси: 18,8
Конкурентоспособност: 10,3
Глобална Европа: 7,4
Сигурност и гражданство:
2,2
Специални инструменти:
0,1

Източник: ЕСП.

1.23.

Функция „Сближаване“ (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 изчисли количествено, са
недопустими проекти и разходи и нарушения на правилата на вътрешния пазар
(по-специално неспазване на правилата за държавна помощ) и липса на основни
оправдателни документи.

1.24.

Функция „Природни ресурси“ (глава 6) — за разходните области,
определени като високорискови от ЕСП (развитие на селските райони, пазарни
мерки, рибарство, действия за околната среда и климата), в които са извършени
около 31 % от плащанията по тази функция, отново беше установено съществено
ниво на грешки. Плащанията в тези области се извършват предимно на принципа
на възстановяване на извършени разходи. Недопустими разходи,
административни грешки и липса на основни оправдателни документи са найчесто срещаните грешки в тази област.
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1.25.

„Конкурентоспособност“ (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 в тази
област. Грешките в разходите за научни изследвания включват различни
категории недопустими разходи (по-специално преки разходи за персонал
и други преки разходи), липса на основни оправдателни документи и липса на
одитна следа.

1.26.

„Глобална Европа“ (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,
които представляват около 19 % от общия размер на разходваните по функцията
средства. Повечето грешки, открити в тази област, се отнасят до липса на основни
оправдателни документи, неспазване на правилата за възлагане на обществени
поръчки, неосъществени в действителност разходи и недопустими разходи.
Грешките, свързани с допустимостта, все още са най-голямата част от
изчисления процент грешки при високорисковите разходи

1.27. 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. В каре 1.8 е
показан делът на отделните видове грешки в изчисления процент грешки за
областта на високорисковите разходи за 2020 г. в сравнение с изчислените
проценти за периода 2016—2019 г.
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Каре 1.8
Дял в изчисления процент грешки за 2020 г. на разходите с висок
риск, по видове грешки
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
100 %

4,0 %
11,4 %

Грешки на Комисията и
междинните звена и други
грешки

80 %
18,7 %

60 %

20,8 %

40 %

Плащания, за които липсват
оправдателни документи
Сериозни грешки при
обществени поръчки,
процедури за безвъзмездна
финансова помощ и държавна
помощ
Недопустими проекти,
дейности или бенефициенти

45,1 %

20 %

Недопустими разходи,
включени в заявките за
възстановяване на разходи

0%
4,8 % 3,7 % 4,5 %

4,9 %

4,0 % Изчислен процент грешки при високорисковите разходи

Източник: ЕСП.

1.28. През 2020 г. ЕСП продължи да открива грешки, свързани

с допустимостта, които представляваха значителен дял (65,9 %, 2019 г. — 74 %) от
изчисления от ЕСП процент грешки за високорисковите разходи, основно
в областите „Конкурентоспособност“, „Сближаване“ и „Природни ресурси“. От
тези грешки недопустимите разходи, включени в заявките за възстановяване на
извършени разходи, представляват 45,1 %, а недопустимите проекти, дейности
или бенефициенти — 20,8 %.

1.29. Освен това ЕСП откри грешки, свързани с нарушения на правилата за

държавната помощ в областта „Сближаване“, както и нарушения на правилата за
обществените поръчки в областите „Конкурентоспособност“ и „Глобална Европа“.
Тези грешки съставляват 18,7 % от изчисления от нас процент грешки при
високорисковите разходи (2019 г. — 20 %).
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1.30. В допълнение, през 2020 г. делът на изчисления процент грешки,

свързани с плащания, за които не са представени важни оправдателни
документи, е нараснал значително спрямо 2019 г., главно за „Глобална Европа“ и
„Конкурентоспособност“. Тези грешки представляват 11,4 % (2019 г. — 4 %) от
изчисления процент грешки за високорисковите разходи.
Европейската сметна палата не установи съществено ниво на грешки при
нискорисковите разходи

1.31. По отношение на нискорисковите разходи, които представляват 41,0 %

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 2018 и 2019 г. Нискорисковите разходи включват предимно плащания въз
основа на права и административни разходи (вж. каре 1.9). Плащанията въз
основа на права включват преки помощи за земеделски стопани (функция
„Природни ресурси“ — глава 6), стипендии за студенти и за изследователска
дейност (функция „Конкурентоспособност“ — глава 4) и бюджетна подкрепа за
държави извън ЕС (функция „Глобална Европа“ — глава 8). Административните
плащания се състоят предимно от трудови възнаграждения и пенсии за
служителите на ЕС (функция „Администрация“ — глава 9).
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Каре 1.9
Разбивка на нискорисковите разходи по функции от МФР
Нискорискови разходи
по функции от МФР

(в млрд. евро)

Всички разходи

Високорискови
87,2
(59,0 %)

Нискорискови
60,6
(41,0 %)

Природни ресурси: 41,6

Администрация: 10,4
Конкурентоспособност: 6,0
Глобална Европа: 1,7
Сигурност и гражданство: 0,9

Източник: ЕСП.

Информацията на Комисията относно редовността

1.32. 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“ 20:
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.

20

https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting2019_en.
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Изчисленият от Комисията процент грешки е в долната част на
изчисления от ЕСП диапазон

1.33. По отношение на операциите, свързани с отчетите за 2020 г., в ГДУИ

Комисията представя своята оценка на риска при плащане 21. 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.

1.34. В каре 1.10 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 2020 г. е 1,9 %, което е под изчисления от ЕСП процент грешки — 2,7 %
(2019 г. — 2,7 %) и е в долната част на диапазона на нашите изчисления — между
1,8 % и 3,6 %. В точки 1.35—1.39 представяме информация, която описва
факторите, допринасящи за разликата в стойностите.

21

Член 47, 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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Каре 1.10
Сравнение на изчислението на Комисията относно риска при
плащане с изчисления от ЕСП процент грешки

ЕСП: изчислен процент грешки
Комисия: риск при плащане

Доверителен
интервал от

95 %

Горна граница на
процента грешки

Изчислен процент грешки (ЕСП)

Долна граница на
процента грешки

6%

4%
3,1 %
2,4 %

2%

0%

1,7 %

2016 г.

2017 г.

2,6 %
1,7 %

2018 г.

2,7 %
1,7 %

2019 г.

2,7 %
2,1 %

Праг на
същественост 2,0 %
1,9 %

2020 г.

Източник: ЕСП.

Продължават да съществуват проблеми с процеса на изготвяне на
Годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ)
и съдържащата се в него информация относно редовността

1.35. 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 22. Отговорностите при
докладването следват разпределението на отговорностите, определени
в механизмите за управление, въведени от 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.

1.36. За да подпомогнат колегиума в тази процедура, Генерална дирекция

„Бюджет“ и Генералният секретариат правят преглед на информацията в ГОД на
22

Както се изисква от член 247, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент.

43

другите генерални дирекции и използват тази информация като основа за
докладването в ГДУИ. Те също така информират Общия управителен съвет (CMB)
в съвместна бележка относно резултатите от своя преглед 23. Въпреки че ГД
„Бюджет“ и Генералният секретариат играят водеща роля в изготвянето на ГДУИ,
не са им предоставени подробни указания относно съдържанието и обхвата на
ГДУИ, и свързания с него преглед на ГОД на други генерални дирекции.
Изготвянето на такива инструкции би помогнало на колегиума да гарантира, че
предоставя подходяща и надеждна информация.

1.37. Миналата година ЕСП докладва по въпроси, свързани с риска при

плащане, които са разгледани поотделно за различните области на политика
в съответните ГОД и като агрегирана стойност в ГДУИ 24. Одиторите установиха, че
върху тези изчисления влияе специфичната роля на Комисията, отредена ѝ
в нейната методология, както и от слабости в последващите проверки.
Докладваните от нас слабости са свързани с последващите одити на Общата
служба за одит на Комисията („Конкурентоспособност“); проверките от
държавите членки, отразени в статистическите им данни за контрола („Природни
ресурси“); проверките от одитните органи на държавите членки („Сближаване“);
и ежегодно възлаганото на външен изпълнител проучване относно процента
остатъчни грешки (RER) („Глобална Европа“). ЕСП смята, че тези слабости
продължават да съществуват и се отразяват на изчислението на риска при
плащане. За тях ЕСП докладва по-подробно в глава 4, където отбелязваме, че
процентът за „Конкурентоспособност“ вероятно все още е занижен; в глава 5,
където твърдим, че равнището за „Сближаване“ е минималната стойност,
и в глава 8, където отбелязваме, че установените от одиторите на ЕСП слабости
вероятно допринасят за занижаване на процента за „Глобална Европа“.
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Общият управителен съвет осигурява координация, надзор, консултации
и стратегически насоки по въпросите на корпоративното управление. Неговите
членове са генералните директори, отговарящи за бюджета, човешките ресурси
и сигурността, и генералният директор на Правната служба. Съветът докладва на
председателя и на комисаря(ите), отговарящ(и) за бюджета, човешките ресурси
и администрацията, и изготвя годишен доклад до колегиума.

24

Вж. каре 1.11 от (Годишния доклад на ЕСП за 2019 г.).
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1.38. В каре 1.11 ЕСП сравнява изчисления от нея процент грешки

с изчисленията на Комисията за онези функции от МФР, за които ЕСП предоставя
специфична оценка 25.

Каре 1.11
Съпоставка на изчисления от ЕСП процент грешки за 2020 г.
с изчислението на Комисията за риска при плащане, по функции
от МФР(*)
ЕСП: изчислен процент грешки
Комисия: риск при плащане
Конкурентоспособност

(**)

Горна граница на
процента грешки

Доверителен
интервал от

Изчислен процент грешки (ЕСП)

Долна граница на
процента грешки

95 %

Сближаване

(***)

Природни ресурси

(****)

8%

6%

4%

3,9 %

2%

3,5 %
2,4 %
1,6 %

2,0 %

1,9 %

Праг на
същественост 2,0 %

0%

За „Администрация“ нито ЕСП, нито Комисията установяват съществено ниво на грешки.
Генерални дирекции и служби на Комисията: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC,
FISMA, TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, EA и DEFIS. Някои генерални дирекции са
отнесени към повече от една функция от МФР (EACEA и INEA).
(***)
Генерални дирекции EMPL, REGIO, REFORM и INEA.
(****)
Генерални дирекции AGRI, CLIMA, ENV и MARE.
(*)

(**)

Източник: ЕСП.

25

Тъй като Комисията не представя обща стойност на риска при плащане по функция 1а
от МФР („Конкурентоспособност“) в ГДУИ (Комисията го разглежда в две области на
политика), ЕСП трябваше да групира стойностите, представени от Комисията в ГОД.
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1.39. Сравнението показва, че стойностите на Комисията са по-ниски от

изчислените от ЕСП стойности за тези три области на политика. ЕСП установи, че:
—

за функция „Конкурентоспособност“ от МФР рискът при плащане в размер
на 1,6 %, който определихме въз основа на информацията в ГДУИ, е под
диапазона на изчисления от ЕСП процент грешки (вж. точка 4.37).

—

за функция „Сближаване“ от МФР изчислението на Комисията е в размер на
2,4 %, което потвърждава, че тази област на политика е засегната от
съществено ниво на грешки. Изчислението на Комисията е в долната
половина на изчисления от ЕСП диапазон на процента грешки (вж.
точка 5.58).

—

за функция „Природни ресурси“ изчислената от Комисията стойност за риска
при плащане (1,9 %) е малко под изчисления от ЕСП процент на грешките, но
в неговия диапазон (вж. точки 6.38).

Докладването на Комисията относно финансовите корекции
и събирането на вземания е сложно и невинаги ясно

1.40. 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. Въпреки че в Годишния доклад за управлението
и изпълнението се подчертава значението на тези мерки, одиторите установиха,
че начинът, по който той представя действителните финансови корекции
и събрани вземания, е сложен и невинаги ясен.

1.41. В него са представени няколко различни суми на действителни

финансови корекции и вземания. В зависимост от етапа, на който се намират
корекциите или вземанията, те могат да бъдат „потвърдени“ (т.е. само е взето
решение за корекция или събиране на вземания) или „изпълнени“ (което
означава, че установената сума действително е била приложена и записана
в отчетите на Комисията). В зависимост от етапа на процеса на контрол, на който
се извършват, те могат да бъдат „предварителни“ (т.е. приспадане преди
плащане) или „последващи“ (т.е. корекции след плащане). В ГДУИ също така се
прави разграничение между окончателни корекции със „замествания“, при които
в областта „Сближаване“ една държава членка може да оттегли нередовните
разходи и да декларира нови разходи, и „нетни финансови корекции“, при които
това не е възможно и сумите се връщат в бюджета на ЕС. Всички тези
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разграничения правят изключително трудно да се установи размерът на
нередовните разходи, които са били коригирани и в крайна сметка върнати
в бюджета на ЕС.

1.42. Тази сложност е илюстрирана в каре 1.12, което показва състава на

действителните финансови корекции и вземания, отчетени в Годишния доклад за
управлението и изпълнението за 2020 г.
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Каре 1.12
Финансови корекции и вземания, докладвани от Комисията
в Годишния доклад за управлението и изпълнението за 2020 г.
НЕ

Финансови корекции и вземания от
възстановяване на средства, отчетени от
Комисията в ГДУИ за 2020 г.

ДА

(в млн. евро)

Потвърдени финансови
корекции и вземания

Приложени финансови
корекции и вземания

898

1 098

Приложени?

Превантивни
мерки

Корективни
мерки

301

797

Последващи?
0

0

A B

186

110

5

0

C

D

E

F

Нетни корекции или вземания?
0

240

A

B

0

Нетни корекции и
вземания

240

557

0

0 0

C D

E F

90

Селскостопанска политика
Политика на сближаване
Вътрешни политики
Външни политики
Администрация
Специални инструменти

48

31

7

0

0

4

A

B

C

D E

F

Нередовни разходи,
върнати в бюджета на
ЕС от държавата членка

Източник: ЕСП въз основа на ГДУИ за 2020 г.

След като
Комисията е
извършила плащания,
се предприемат само
„корективни мерки“.

Замени

Нетни финансови корекции,
наложени на държавите
членки

A
B
C
D
E
F

В отчетите на
Комисията се
включват и вписват
само „приложени“
финансови корекции и
вземания

Само нетни корекции
и възстановявания се
връщат от
държавата членка или
крайния получател

Вземания от
крайни
получатели

467

415

4

38 10 0

0

A

B

C

F

Неправомерно платени
средства, възстановени
от получателите

D

E
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1.43. През 2020 г. докладваният размер на извършените корекции

(1,098 млрд. евро) е значително по-малък, отколкото през 2019 г. (2,885 млрд.
евро). Според Комисията това намаление се дължи на възстановяването на суми
по корекции от предходни години в областта на селското стопанство вследствие
на решения на Съда на ЕС, както и на високото ниво при приключване на
програмите по политиката на сближаване през периода 2007—2013 г. Нетните
корекции и вземанията, извършени от Комисията през 2020 г. (т.е. събраната
и окончателно коригирана сума), възлизат общо на 557 млн. евро. Тази сума се
отнася главно до предходни години (стигащи до 2005 г. за вземанията) и до
предходни програмни периоди (стигащи до 1994—1999 г. за нетните корекции).
Що се отнася до областта на сближаването, в края на 2020 г. все още не бяха
извършени нетни финансови корекции за програмния период 2014—2020 г.
Събирането на вземания през 2020 г. по отношение на разходи от същата година
(2020 г.) се отнася до вътрешни и външни политики и възлиза на 1,4 млн. евро.
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Европейската сметна палата
докладва на ОЛАФ случаите на
предполагаема измама
1.44. 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 ЕС 26. Измамата ощетява реално или потенциално
финансовите интереси на ЕС.

1.45. Основна отговорност за предотвратяване и разкриване на измами имат

ръководството и лицата, натоварени с общо управление на дадено предприятие.
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.

1.46. В качеството си на външен одитор на ЕС ЕСП няма правомощия да

разследва случаи на предполагаеми измами, засягащи финансовите интереси на
ЕС. Преди да предприеме конкретен одит, тя отчита риска от измами (вж.
точки (27)—(29) в приложение 1.1) и редовно преразглежда процедурите си. ЕСП
изпраща на ОЛАФ всеки предполагаем случай на измама, корупция или друга
незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на ЕС, който открива в хода
на одитната си дейност (в т.ч. дейността, свързана с резултатите от изпълнението)
или въз основа на информация, съобщена пряко от трети лица. След това ОЛАФ
проследява тези случаи, за да вземе решение дали да предприеме разследване,
и си сътрудничи при необходимост с органите на държавите членки.

1.47. Новосъздадената през 2017 г. Европейска прокуратура (EPPO) е

независим орган на ЕС с правомощия да извършва 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. През месец юни 2021 г. ЕСП започна

26

Член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли
2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза,
по наказателноправен ред.
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сътрудничество с Европейската прокуратура по силата на сключеното помежду им
административно споразумение 27.

1.48. През 2020 г. ЕСП е докладвала на ОЛАФ за шест случая на подозрения за

измама, установени по време на нейните одити (през 2019 г. — девет), по които
ОЛАФ започна шест разследвания.

1.49. През 2020 г. предполагаемите случаи на измама, разкрити в хода на

дейността на ЕСП и докладвани на ОЛАФ, най-често са свързани с подозрения за
изкуствено създаване на необходимите условия за финансиране от ЕС,
деклариране на разходи, които не отговарят на условията за допустимост,
използване на безвъзмездна финансова помощ за различни от разрешените цели
или нередности при обществените поръчки. Въз основа на информация, получена
в резултат на одитната дейност на ЕСП в периода от 2011 г. до 2020 г., ОЛАФ е
препоръчала да бъдат възстановени общо 536 млн. евро по 37 случая 28.

1.50. В допълнение към докладването си пред ОЛАФ ЕСП също така

разглежда теми, свързани с измамите, в глави от настоящия Годишен доклад (вж.
точки 5.45—5.47 и 8.28 и препоръка 8.3), където посочваме съответни слабости
в работата на одитните органи и в проучванията на процента остатъчни грешки.
Измамите се разглеждат също и в отделни одити на ЕСП. През 2019 г. ЕСП
публикува специални доклади относно мерките за борба с измамите при
разходването на средства на ЕС 29 и относно противодействието на измамите при
разходването на средства на ЕС за сближаване 30. Понастоящем ЕСП извършва
одити, за да провери дали Комисията е предприела подходящи действия във
връзка с измамите при разходите по общата селскостопанска политика (ОСП)
и конфликта на интереси при споделено управление (ОСП и политиката на
сближаване).

27

Вж. членове 99, 103, 110 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври
2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска
прокуратура.

28

Информацията е предоставена от ОЛАФ и не е проверена от нас.

29

Специален доклад № 1/2019 „Борба с измамите при разходването на средства от ЕС —
необходими са действия“.

30

Специален доклад № 6/2019 „Борба с измамите при разходването на средства по
политиката на ЕС на сближаване — необходими са подобрения в разкриването,
реакцията и координацията от страна на управляващите органи“.
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Заключения
1.51. 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 1.52 и 1.53.

Резултати от одита

1.52. Европейската сметна палата заключава, че отчетите не са засегнати
съществено от неточности.

1.53. По отношение на редовността на операциите ЕСП заключава, че

приходите не са съществено засегнати от грешки. По отношение на разходите
одитните резултати показват, че изчисленият процент грешки е останал същият
като в предходната година — 2,7 %. Високорисковите разходи (основно следващи
принципа на възстановяване на средства) са засегнати от съществено ниво на
грешки. През настоящата година делът на тези разходи в нашата одитна
популация е нараснал още повече — 59,0 %, и продължава да бъде значителна
част от одитната ни популация.
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Приложения
Приложение 1.1 — Подход и методология на одита
1)

В настоящото приложение са представени одитният подход и методологията
на ЕСП. Те съответстват на международните стандарти за одит и имат за цел
осигуряването на достатъчни и подходящи одитни доказателства в подкрепа
на одитните становища на ЕСП. В приложението също така са посочени
основните разлики между одитния подход на ЕСП и методът на Комисията за
оценка и докладване относно нивото на нередности 31 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 (6));

—

структурира главите съобразно функциите от МФР (точка (8));

—

прилага правилата на ЕС и националните правила (точка (9)) и

—

остойностява грешки при възлагането на обществени поръчки (точка (18)).

2)

Одитният подход на ЕСП е представен на нейния уебсайт 32. За планиране на
дейността си ЕСП използва одитен модел за получаване на увереност. При
него се оценяват рискът от възникване на грешки (присъщ риск) и рискът
системите да не предотвратяват или да не откриват и коригират грешките
(контролен риск).

ЧАСТ 1 — Подход и методология на одита за проверка на надеждността на
отчетите
3)

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.

31

Вж. бележка под линия 83 на стр. 72 от ГДУИ на Комисията за 2020 г.

32

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditMethodology.aspx
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4)

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.

5)

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.

ЧАСТ 2 — Подход и методология на одита относно редовността на операциите
6)

Прилаганият понастоящем подход на ЕСП за оценка за съответствие на
операциите в отчетите с нормативните разпоредби на ЕС се основава найвече на пряка проверка 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.

7)

ЕСП обаче преценява дали може ефективно да използва проверките относно
редовността, които вече са извършени от други организации. С цел да
използва резултатите от тези проверки в своята одитна дейност
в съответствие с одитните стандарти, ЕСП оценява независимостта

54

и компетентността на одитиращата организация, както и обхвата
и уместността на нейната дейност.
Как се тестват операциите
8)

ЕСП организира одитната си дейност и докладва резултатите по различните
функции от МФР в съответствие със структурата на бюджета, определена от
законодателя. По отношение на всяка функция от МФР, за която изготвя
специфична оценка (глави 4, 5, 6 и 9), ЕСП тества представителна извадка от
операции, за да изчисли дела на нередовните операции в съвкупната
популация.

9)

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.
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.

10) При тестването на операциите във връзка с приходите ЕСП проверява
собствените ресурси от ДДС и от БНД, като приема за своя отправна точка
макроикономическите агрегати, въз основа на които са направени
изчисленията. 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.
11) 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
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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.

12) Измененията на законодателството за функция „Сближаване“ в периода
2014—2020 г. 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 разкрили. Целта на ЕСП е, освен да осигури
принос за Декларацията за достоверност за 2020 г., да провери работата на
одитните органи и да формира заключение относно надеждността на
ключовия показател на Комисията за редовност в тази област — процента
остатъчни грешки.
13) 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.
14) 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
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относно посочените конкретни държави членки и страни и/или региони
бенефициенти.
15) 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
16) 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 грешка. 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.
17) 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’
(Нарушения на правилата за обществени поръчки — видове нередности
и основа за остойностяването им)33.
18) 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 Комисията ЕСП не използва единни ставки за различните видове

33

Quantification of public procurement errors (pdf)
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditMethodology.aspx.
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нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки34. Нашето
остойностяване на грешките при обществените поръчки се основава на
размера на недопустимите разходи в проверените операции.
Изчислен процент грешки
19) 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.
20) За своето становище ЕСП използва ниво на същественост в размер на 2,0 %.
При формирането на становище се вземат предвид също и естеството,
стойността и контекста на грешките и друга налична информация.
21) ЕСП вече не основава своята Декларация за достоверност единствено върху
изчисления от нея общ процент грешки. От 2016 г. насам тя продължава да
набелязва 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
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, някои разходи, свързани с права на плащания, извършени
в областта на развитието на селските райони, се разглеждат като
високорискови въз основа на предишен одитен опит. Това разделение ни
позволява да определим възможно най-ефективно дали откритите
съществени грешки са широко разпространени.
Как Европейската сметна палата проверява системите и съобщава резултатите
22) Комисията, другите институции и органи на ЕС, органите на държавите
членки, страните и регионите бенефициенти създават системи за управление
на рисковете, засягащи бюджета, и за наблюдение/осигуряване на
34

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, C(2019)
3452.
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редовността на операциите. Разглеждането на тези системи е от полза за
определяне на областите, в които е необходимо подобрение.
23) Всяка функция на МФР, в т.ч. приходите, е свързана с множество отделни
системи. ЕСП представя резултатите от своята дейност, свързана със
системите, заедно с препоръки за подобрение.
Как Европейската сметна палата достига до становищата, които изразява
в Декларацията за достоверност
24) ЕСП планира дейността си така, че да получи достатъчни, уместни
и надеждни одитни доказателства за своето становище относно редовността
на операциите, свързани с консолидираните отчети на ЕС. Тази дейност е
описана в глави 3—9. Становището на ЕСП е изложено в Декларацията за
достоверност. Извършената дейност позволява на ЕСП да изрази
информирано становище дали грешките в популацията надвишават или
остават под прага на същественост.
25) 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 МСВОИ 1705 35 (като в съответствие
с мандата си разширява обхвата им към въпросите на законосъобразността
и редовността). В случай че грешките са съществени и широко
разпространени, ЕСП формулира отрицателно становище.
26) Грешка 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
27) ЕСП установява и прави оценка на риска от съществени неточности
в консолидираните отчети или от съществено несъответствие на операциите

35

МСВОИ 1705 „Модификации на становището, изразено в доклада на независимия
одитор“.
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с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали
това се дължи на измами или на грешки.
28) 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 поголям.
29) 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 разследвания. ЕСП докладва на
ОЛАФ няколко случая годишно.
ЧАСТ 4 — Връзка между одитните становища относно надеждността на отчетите
и тези относно редовността на операциите
30) 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.

31) 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).
32) 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
Бюджетно и финансово управление през 2020 г.

2.1.
2.2.-2.20.

Бюджетът за 2020 г. беше почти изцяло изпълнен и
наличните инструменти за отговор на пандемията от
COVID-19 бяха широко използвани

2.2.-2.8.

Нивото на изпълнение на бюджета за 2020 г. е високо

2.3.-2.4.

В бюджета за 2020 г. бяха направени голям брой изменения,
предизвикани от пандемията от COVID-19

2.5.-2.6.

Комисията все още не е публикувала доклади относно средствата
на ЕС, използвани за свързани с COVID-19 цели

2.7.-2.8.

Неразплатените поети задължения надхвърлят 300 млрд.
евро

2.9.-2.11.

По отношение на МФР за периода 2014—2020 г.
плащанията са по-ниски от планираните

2.12.-2.16.

Степента на усвояване на ЕСИ фондовете е по-ниска от
тази при предходната МФР

2.17.-2.20.

Рискове и предизвикателства

2.21.-2.38.

Съществуват рискове и предизвикателства за
изпълнението на МФР за периода 2021—2027 г. и
инструмента Next Generation EU

2.21.-2.33.

Риск от забавен старт на изпълнението на фондовете със
споделено управление в МФР за периода 2021—2027 г.

2.23.-2.31.

Промените, предизвикани от COVID-19, дават възможност за бързи
реакции, но също така създават предизвикателства за доброто
финансово управление при използването на средствата

2.32.-2.33.

Експозиция на бюджета на ЕС към финансови рискове

2.34.-2.38.

Инструментът SURE е увеличил експозицията на бюджета на ЕС
към финансови рискове

2.34.-2.36.

Инструментът Next Generation EU ще окаже значително
въздействие върху цялостната експозиция от 2021 г. нататък

2.37.-2.38.

Заключения и препоръки

2.39.-2.46.

62

Въведение
2.1. В настоящата глава са представени основните бюджетни и финансови

въпроси, които Европейската сметна палата (ЕСП) идентифицира в контекста на
своята дейност за 2020 г. — финансовата година, през която бюджетът на ЕС беше
силно засегнат от пандемията от COVID-19. В тази глава ЕСП също така докладва
относно бюджетните и финансовите рискове и предизвикателства, пред които ЕС
може да се изправи през следващите години. Главата се основава на извършения
от нас преглед на бюджетните данни за МФР за периода 2014—2020 г., на
дейността ни във връзка с годишния доклад, специалните доклади, прегледите и
становищата, както и на документите, публикувани от Комисията и други
заинтересовани страни.
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Бюджетно и финансово управление
през 2020 г.
Бюджетът за 2020 г. беше почти изцяло изпълнен и
наличните инструменти за отговор на пандемията от COVID19 бяха широко използвани

2.2. В следващите раздели одиторите анализират по какъв начин бюджетът на

ЕС е изпълнен през 2020 г. — последната година от многогодишната финансова
рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.1 Те също така анализират как ЕС е
използвал капацитета и гъвкавостта на бюджета, за да отговори на пандемията от
COVID-19.

Нивото на изпълнение на бюджета за 2020 г. е високо

2.3. Таванът, определен в МФР за 2020 г., е 168,8 млрд. евро за бюджетни

кредити за поемане на задължения 2. Бюджетният орган e одобрил в
първоначалния бюджет 168,7 млрд. евро бюджетни кредити за поемане на
задължения. Вж. каре 2.1. През 2020 г. бюджетният орган одобри девет
коригиращи бюджета, седем от които измениха разходната част на бюджета на
ЕС за 2020 г. С тях бюджетните кредити за задължения са се увеличили с 5,2 млрд.
евро и са достигнали 173,9 млрд. евро — сума над тавана на МФР.
Превишаването на този таван е станало възможно благодарение на използването
на специални инструменти, като например фонд „Солидарност“ на Европейския
съюз 3. Усвоени са почти всички налични бюджетни кредити за поемане на
задължения. Поети са задължения за 172,9 млрд. евро, т.е. 99,5 % от общата
налична сума.
1

Регламент (EC, EВРАТОМ) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 година за
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020. (OВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 884.).

2

COM(2019) 310 final — Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския
парламент — Техническа корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с
промените в БНД (ESA 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020).

3

За пълен списък вж. член 3, параграф 2 и членове 9—15 от Регламент № 1311/2013 на
Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020.
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2.4. Таванът, определен от МФР за 2020 г., е 172,4 млрд. евро за бюджетни

кредити за плащания 4. В първоначалния бюджет бюджетният орган е одобрил
153,6 млрд. евро за бюджетни кредити за плащания. През 2020 г. коригиращите
бюджети са увеличили бюджетните кредити за плащания с 10,5 млрд. евро и те са
достигнали 164,1 млрд. евро, т.е. под тавана на МФР. Нивото на използване на
наличните бюджетни кредити за плащания е малко по-ниско: разплатени са
161,8 млрд. евро, т.е. 98,6 % от общата налична сума 5. Вж. каре 2.1. Общият
размер на плащанията през 2020 г., в т.ч. пренесените бюджетни кредити и
целевите приходи, възлиза на 173,3 млрд. евро, съставени от плащания от
окончателния бюджет за 2020 г. в размер на 161,8 млрд. евро, пренесени кредити
в размер на 1,6 млрд. евро и целеви приходи в размер на 9,9 млрд. евро 6.

4

COM(2019) 310 final — Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския
парламент — Техническа корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с
промените в БНД (ESA 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020).

5

Изключваме пренесените кредити и целевите приходи от този анализ, тъй като те не
са част от приетия бюджет и са уредени от различни правила.

6

Вж. консолидираните годишни отчети на Европейския съюз — Финансова 2020
година, Отчети за изпълнението на бюджета и обяснителни бележки — бележка 4.3.
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Каре 2.1
Изпълнение на бюджета за 2020 г.
Кредити за задължения

първоначален бюджет

(в млрд. евро)

коригиращи бюджети

усвоени

Кредити за плащания

първоначален бюджет

коригиращи бюджети

Таван на МФР

усвоени

5,2

168,7

Кредити за
задължения

172,9
168,8
10,5
153,6

Кредити за
плащания

161,8
0

50

100

150

172,4

Източник: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз — Финансова 2020 година,
Отчети за изпълнението на бюджета и обяснителни бележки — бележки 4.1—4.3 и
COM(2019) 310, Техническа корекция на финансовата рамка за 2020 г.

В бюджета за 2020 г. бяха направени голям брой изменения,
предизвикани от пандемията от COVID-19

2.5. С цел бързо реагиране на пандемията от COVID-19 и предоставяне на

подкрепа бяха използвани два основни бюджетни инструмента — трансфери и
коригиращи бюджети. Трансферите представляват движение на средства между
различните раздели на съществуващия бюджет. С коригиращите бюджети се
добавят или изваждат средства към или от първоначалния бюджет. Пет от
деветте коригиращи бюджета бяха поне частично свързани с COVID-19. ЕСП счита,
че дадена част от коригиращия бюджет е свързана с COVID-19, когато COVID-19 е
споменат в съответната част от решението. Някои от коригиращите бюджети са
свързани с облекчаването на приложимите правила, въведени от
съзаконодателите на ЕС, за да се улесни използването на европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и по този начин да се осигури
допълнителна ликвидност и изключителна гъвкавост за разходите, свързани с
COVID-19 7. Например в рамките на една година стана възможно прехвърлянето
7

Регламент (ЕС) 2020/460 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със
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на средства между регионите, премахването на изискването за концентриране на
финансиране върху конкретни теми и съфинансирането в размер до 100 %.
Държавите членки също така не бяха задължени да възстановят в бюджета на ЕС
7,6 млрд. евро неизразходвано годишно авансово финансиране от ЕСИФ 8 от
предходната година. Това улесни управлението на касовите средства на
държавите членки.

2.6. В каре 2.2 са представени промените в бюджетните кредити за

задължения и за плащания за 2020 г., направени чрез използване на трансфери и
коригиращи бюджети, одобрени от бюджетния орган, разбити по функции от
МФР. Общият размер на допълнителните бюджетни кредити за задължения,
добавени чрез коригиращи бюджети, възлиза на 5,2 млрд. евро, от които 3,3
млрд. евро са за разходи, свързани с COVID-19. За бюджетните кредити за
плащания общият размер на коригиращите бюджети през годината е 10,5 млрд.
евро, от които 9,4 млрд. евро са за разходи, свързани с COVID-19.

специални мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на
държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на избухването
на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса (CRII) и Регламент
(ЕС) 2020/558 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1301/2013 и (ЕС) № 1303/2013 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 (CRII+) и Регламент (ЕС)
2020/872 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 година 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 COVID-19.
8

Няма годишно авансово финансиране за ЕЗФРСР.
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Каре 2.2
Трансфери и коригиращи бюджети в отговор на пандемията,
предизвикана от COVID-19 (в млн. евро)
Бюджетни кредити за
задължения

Бюджетни кредити за
плащания

Трансфери*

Коригиращи
бюджети*

Трансфери*

Коригиращи
бюджети*

1. Интелигентен и
приобщаващ растеж

-8

-12

-215

5 184

1.а
Конкурентоспособност
за растеж и работни
места

-8

-12

-263

-9

48

5 193

48

5 100

22

799

Функции

1.б Икономическо,
социално и
териториално
сближаване

от които:
финансиране на ликвидност в
рамките на CRII и CRII+, както
и 100 % финансиране от ЕС
2. Устойчив растеж —
природни ресурси

-1

49

от които:
предоставяне на помощ на
земеделските стопани чрез
Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони
3. Сигурност и
гражданство

750

-69

от които:
финансиране на спешна подкрепа
в рамките на ЕС чрез повторно
активиране на Инструмента за
спешна подкрепа

50

2 700

202

474

5. Администрация

-41

-42

Общо

133
84

3 288

2 664

2 500

4. Глобална Европа

9. Специални
инструменти

(*)

3 119

586

133
289

9 366

В нетни суми. Възможно е отделните суми да се различават от общите сборове поради закръгляване.

Източник: ЕСП въз основа на решения на бюджетния орган за коригиращи бюджети и трансфери, и
данни, получени от Комисията.
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Комисията все още не е публикувала доклади относно средствата на
ЕС, използвани за свързани с COVID-19 цели

2.7. С оглед повишаване на прозрачността и като взема предвид исканията за

информация от Европейския парламент 9, през първата половина на 2020 г.
Комисията е започнала вътрешно проследяване на средствата на ЕС, използвани
за свързани с COVID-19 цели. Комисията все още не е публикувала доклад
относно разходите, свързани с COVID-19.

2.8. Както е показано в каре 2.3, според непубликуваната информация, която

Комисията ни предостави, до края на 2020 г. са били предоставени бюджетни
кредити за поемане на задължения в рамките на пряко и непряко управление в
размер на 12,9 млрд. евро за цели, свързани с COVID-19. ЕСП установи, че около
0,2 млрд. евро, свързани с COVID-19, не са били включени в докладваните от
Комисията на ЕСП поети задължения в размер на 12,9 млрд. евро, въпреки че в
централната счетоводна система на Комисията те са отбелязани като свързани с
COVID-19. Според същата предоставена от Комисията непубликувана информация
държавите членки са поели ангажимент или са сключили договори за
допълнителни 34,2 млрд. евро при споделено управление, с което общият размер
на средствата на ЕС, предоставени за свързани с COVID-19 цели, възлиза на
47,1 млрд. евро. Що се отнася до политиката на сближаване, Комисията е
започнала да оповестява публично информацията, свързана с COVID-19, на своя
портал за информация относно коронавируса 10. В портала не се съдържа преглед
на годишните суми, за които са поети задължения или които са използвани във
връзка с COVID-19.

9

Вж. например Opinion on Guidelines for the 2022 budgetary procedure – Section III
2020/2265(BUI).

10

Coronavirus dashboard Website.
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Каре 2.3
Преглед на сумите, свързани с действията в отговор на
пандемията от Covid-19 до края на 2020 г. (в млн. евро)
Суми, за
които са
поети
задължения
при пряко и
непряко
управление

Суми, които
са обещани
или
договорени
при
споделено
управление

1. Интелигентен и приобщаващ растеж

2 558

33 496

1.а Конкурентоспособност за растеж и
работни места

2 554

Функции

от които:
финансиране на разходи във връзка с „Еразъм+“
покриване на разходи във връзка с „Хоризонт 2020“
1.б Икономическо, социално и
териториално сближаване

1 402
1 150
4

от които:
осигуряване на допълнителна ликвидност за
държавите членки чрез невъзстановяване на
неизползваното авансово финансиране за 2019 г. (по CRII
и CRII+) — без пряко отражение върху бюджета
подкрепа за 100 % финансиране от ЕС (CRII/CRII+)
осигуряване на пълна гъвкавост/препрограмиране
(CRII и CRII+)
2. Устойчив растеж — природни ресурси
3. Сигурност и гражданство
от които:
увеличаване на средствата по Инструмента за спешна
подкрепа за ваксини
4. Глобална Европа
от които:
финансиране за препрограмиране с цел подпомагане на
държавите чрез Инструмента за сътрудничество за
развитие
финансиране за препрограмиране с цел подпомагане на
държавите чрез Европейския инструмент за съседство
5. Администрация
9. Специални инструменти
Общо
Източник: ЕСП, въз основа на информация от Комисията.

33 496

7 600
6 209
19 687
1

705

3 035
2 151
7 184

3 181
2 124
6
133
12 917

34 201
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Неразплатените поети задължения надхвърлят 300 млрд.
евро

2.9. Неразплатените поети задължения са продължили да нарастват,

достигайки 303,2 млрд. евро в края на 2020 г. Увеличението е по-малко в
сравнение с предходните години, отчасти поради допълнителните бюджетни
кредити за плащания, предоставени за борба с пандемията от COVID-19. Вж.
точка 2.5 и каре 2.4.

2.10. Както ЕСП е отбелязвала и преди11, една от основните причини за

високото ниво неразплатени задължения е годишната разлика, произтичаща от
това, че равнището на задълженията е по-високо от размера на извършените
плащания. В приетия бюджет за 2021 г. бюджетните кредити за поемане на
задължения са по-ниски от бюджетните кредити за плащания. През предходните
години ЕСП е отбелязвала, че това е един от основните начини, по които
неразплатените поети задължения могат да бъдат намалени 12.

2.11. Според дългосрочните прогнози на Комисията13, които не включват

инструмента Next Generation EU (NGEU), размерът на неразплатените задължения
следва да остане сравнително стабилен на това високо равнище до 2027 г. (вж.
каре 2.4.) Това ще се дължи главно на много малката годишна разлика между
бюджетните кредити за поемане на задължения и бюджетните кредити за
плащания в МФР за периода 2021—2027 г., за разлика от двете предходни МФР.
Неразплатените задължения обаче ще се увеличат, ако, както през периода
2016—2020 г. бюджетните кредити за задължения останат високи, а исканията за
плащане са по-ниски от очакваното поради закъснения в изпълнението.

11

Бърз преглед по конкретен казус № 5/2019 на ЕСП „Преглед на неизпълнените поети
задължения в бюджета на ЕС“, публикуван през април 2019 г.

12

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.

13

COM(2020) 298 final, 30.6.2020 г., „Дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и
изходящи парични потоци на бюджета на ЕС (2021-2025 г.)“, и актуализацията,
направена от Комисията — Implications of the European Council conclusions of 17-21 July
2020 on the MFF 2021-2027.

71

Каре 2.4
Неразплатени поети задължения, кредити за задължения и
кредити за плащания
(в млрд. евро)
350

303

Прогнози

310 Неразплатени
задължения

300
250
200

182

185 Кредити за
задължения

150

173

179 Кредити за
плащания

100
50
0

2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 2021 г. 2023 г. 2025 г. 2027 г.

Източник: Консолидирани годишни отчети на ЕС за периода 2014—2020 г. По отношение на
прогнозите до 2027 г.: „Дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични
потоци на бюджета на ЕС (2021-2025 г.)“, COM(2020) 298 final, 30.6.2020 г., и актуализацията,
направена от Комисията — Implications of the European Council conclusions of 17-21 July 2020
on the MFF 2021-2027.

По отношение на МФР за периода 2014—2020 г.
плащанията са по-ниски от планираните

2.12. В рамките на МФР за периода 2014—2020 г. 1,120 трлн. евро са на

разположение за поемане на задължения в приетите бюджети, докато таванът на
МФР е 1,087 трлн. евро. От наличните бюджетни кредити за поемане на
задължения 1,082 трлн. евро, т.е. 97 %, действително са поети като задължения 14.

2.13. Общият размер на плащанията, извършени от бюджетите на ЕС през

периода 2014—2020 г., възлиза на 983 млрд. евро. Тази сума е с 19 млрд. евро помалко от приетите бюджети и с около 44 млрд. евро под тавана на МФР за
периода 2014—2020 г. Вж. каре 2.5. Разликата между поетите задължения и
14

Изключваме от този анализ пренесените кредити, целевите приходи и
препрограмираните средства, тъй като те не са част от приетия бюджет и се
подчиняват на различни правила.
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извършените плащания (99 млрд. евро) е основната причина за увеличението на
неразплатените задължения между 2013 г. и 2020 г.

Каре 2.5
Изпълнение на МФР за периода 2014—2020 г. – общи суми и
тавани
Кредити за задължения

първоначален бюджет

(в млрд. евро)

коригиращи бюджети

усвоени
Кредити за плащания

първоначален бюджет

коригиращи бюджети

Таван на МФР

усвоени

25
1 095

Кредити за
задължения

1 082

1 087
-0,4

1 002

Кредити за
плащания

983
0

200

400

600

800

1 027
1 000
1 200

Източник: Консолидирани годишни отчети на ЕС за периода 2014—2020 г.

2.14. Поетите задължения са близки до тавана за всяка година от периода

2014—2020 г., с изключение на 2014 г. (вж. каре 2.6). Причината за това е, че
поради късното приемане на МФР и закъснялото одобряване на оперативните
програми бюджетният орган е решил по изключение да прехвърли бюджетни
кредити за поемане на задължения от 2014 г. за 2015 и следващите години.

2.15. Бюджетните кредити за плащания са били използвани почти изцяло през

2014 г. и 2015 г. за приключване на предходната МФР за периода 2007—2013 г.
(вж. каре 2.6). Между 2016 г. и 2020 г. обаче плащанията са по-ниски от
очакваното, тъй като държавите членки са подали по-ниски заявления по ЕСИФ (с
изключение на ЕЗФРСР). Поради това общият марж за плащанията, който
автоматично коригира нагоре тавана на плащанията чрез прехвърляне на
неизползваните бюджетни кредити за плащания от предходни години към
следващи години 15, до голяма степен не е бил необходим от 2018 г. до 2020 г.
15

Член 5 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната
финансова рамка за годините 2014—2020.
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ЕСП анализира въздействието на общия марж за плащанията в своя Годишен
доклад за 2018 г. 16

Каре 2.6
Одобрени бюджетни разходи и действителни разходи за
периода 2014—2020 г.
Задължения:

поети

таван

(в млрд. евро)
163
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2020 г.
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2017 г.
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100
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60
40
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2014 г.
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Плащания:

извършени

таван

(в млрд. евро)
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Източник: Консолидирани годишни отчети на ЕС за периода 2014—2020 г.

2.16. В МФР таваните за бюджетните кредити за задължения са определени

за всяка функция от МФР 17. По функциите „Сигурност и гражданство“ и „Глобална

16

Точки 2.12—2.16 от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г.

17

Вж. член 3 и приложението към Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на
многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020.
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Европа“ нивото на поетите задължения е над таваните на МФР. Причината за това
е появата на непредвидени нужди като кризата с бежанците 18 и COVID-19 19.
Допълнителното финансиране за тези функции е станало възможно поради
гъвкавостта, предоставена от специалните инструменти в рамките на бюджета.
Вж. каре 2.7.

Каре 2.7
Изпълнение на бюджета за основните функции от МФР за
периода 2014—2020 г.
Действително поети задължения:
функции
подкомпоненти

Таван на МФР
(в млрд. евро)
0

200

400

1. Интелигентен и приобщаващ растеж

509

1.а Конкурентоспособност за растеж и
работни места
1.б Икономическо, социално и
териториално сближаване
2. Устойчив растеж — природни
ресурси
от които: разходи, свързани с пазарите,
и преки плащания
3. Сигурност и гражданство

600

145

514

142
364
408
298

371
420

308

27
18

4. Глобална Европа

70

66

5. Администрация

64

70

Източник: Консолидирани годишни отчети на ЕС за 2014—2020 г.

18

Регламент 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС,
Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за
годините 2014—2020.

19

Регламент 2020/538 на Съвета от 17 април 2020 за изменение на Регламент (ЕС,
Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за
годините 2014—2020 г. по отношение на обхвата на общия марж за поетите
задължения.
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Степента на усвояване на ЕСИ фондовете е по-ниска от тази
при предходната МФР

2.17. През 2020 г. правилата за допустимост на ЕСИФ за разходите, свързани с

COVID-19, бяха облекчени и беше въведена възможност за 100 % финансиране от
ЕС (CRII и CRII+) 20. Тези мерки не доведоха до значително увеличение на степента
на усвояване през 2020 г. Равнището на годишно усвояване на средствата от
ЕСИФ, отпуснати на държавите членки по време на МФР за периода 2014—
2020 г., се е увеличило от 12 % през 2019 г. на 15 % през 2020 г. Изплатената през
2020 г. сума е в размер на 72 млрд. евро в сравнение с 57 млрд. евро през 2019 г.
Така в края на 2020 г. кумулативното усвояване на средствата по МФР за периода
2014—2020 г. е достигнало 55%. До края на 2020 г. са изплатени общо 256 млрд.
евро от общо 465 млрд. евро разпределени средства по линия на ЕСИ фондовете.
До края на януари 2020 г. са поети задължения за всичките 465 млрд. евро,
21отпуснати за държавите членки.

2.18. Общият годишен процент на усвояване през 2020 г., която е последната

година от МФР за периода (2014—2020 г.), е същият като през 2013 г. (15 %) —
последната година от предходната МФР за периода 2007—2013 г. Кумулативното
усвояване обаче е с около 7 % по-ниско в сравнение с предходната МФР. В
резултат на това 45 % (209 млрд. евро) от общия размер на разпределените
средства по линия на ЕСИ фондовете са останали неусвоени. Тази сума
представлява основната част от неразплатените задължения в размер на 303
млрд. евро в края на 2020 г. (вж. точка 2.9). ЕСП обаче отбелязва, че за МФР за
периода 2007—2013 г. като цяло се прилага правилото n+ 2, докато за МФР за
периода 2014—2020 г. е било прилагано правилото n+ 3.

2.19. Както е показано в каре 2.8, между държавите членки съществуват

значителни разлики в усвояването на средствата от ЕСИ фондовете, разпределени
за тях по време на МФР за периода 2014—2020 г. Финландия например е усвоила
79 % от общия размер на отпуснатите ѝ средства, докато трите държави членки, в
които степента на усвояване е най-ниска (Италия, Хърватия и Испания), са усвоили
едва около 45 % от разпределените им суми. Италия, Испания и Полша

20

Тези изменения се прилагат частично за ЕЗФРСР. Въпреки това основното адаптиране
на ЕЗФРСР към предизвиканата от COVID-19 криза се извършва с Регламент (ЕС)
№ 2020/872 от юни 2020 г.

21

Единственото изключение е една оперативна програма в размер на 8 млн. евро, за
която изменението не е финализирано през 2020 г., а през 2021 г.
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съставляват почти 40 % от неусвоените плащания: приблизително 83 млрд. евро
от общата оставаща сума (209 млрд. евро).

Каре 2.8
ЕСИФ за периода 2014—2020 г.: размер на неусвоените средства

млн. евро
все още
неусвоени

Процент усвоени
средства в края
на 2020 г.

Италия
Хърватия
Испания
Няколко държави
Словакия
Малта
България
Румъния
Белгия
Дания
Нидерландия
Обединено кралство
Германия
Общо ЕС
Кипър
Словения
Чешка република
Полша
Латвия
Унгария
Франция
Португалия
Швеция
Литва
Гърция
Естония
Австрия
Люксембург
Ирландия
Финландия

Процент средства,
все още неусвоени в
края на 2020 г.
25 166

5 961
22 089
5 081
8 167
445
5 029
15 619
1 375
743
915
7 481
12 669
208 619 млрд. евро
398
1 682
9 994
35 685
2 283
9 908
11 016
9 857
1 373
3 200
7 824
1 562
1 475
41
789
788

44 %
45 %
45 %
46 %
46 %
47 %
50 %
50 %
51 %
52 %
53 %
54 %
55 %
55 %
57 %
57 %
58 %
59 %
60 %
61 %
61 %
62 %
62 %
62 %
64 %
65 %
70 %
71 %
77 %
79 %

Процент усвоени
средства в края
на 2013 г.
56 %
55 %
55 %
54 %
54 %
53 %
50 %
50 %
49 %
48 %
47 %
46 %
45 %
45 %
43 %
43 %
42 %
41 %
40 %
39 %
39 %
38 %
38 %
38 %
36 %
35 %
30 %
29 %
23 %
21 %

50 %
63 %
58 %
53 %
50 %
49 %
37 %
69 %
54 %
64 %
57 %
71 %
62 %
61 %
63 %
51 %
68 %
66 %
59 %
60 %
79 %
69 %
79 %
70 %
81 %
67 %
68 %
70 %
76 %

Източник: ЕСП, въз основа на информация от Комисията.

2.20. В каре 2.9 е показано общото усвояване на средствата от ЕСИ фондовете
по години до края на 2020 г. Предишният опит показва, че степента на усвояване

77
вероятно ще се увеличи 22, но това може да не е достатъчно, за да позволи
усвояването на всички средства. През 2014 г. Комисията е създала работна група
за по-добро изпълнение на програмите в областта на сближаването. Работната
група, която действаше до края на 2015 г., имаше за цел да подпомага държавите
членки, които срещат трудности при изпълнението на оперативните си програми,
като използват оставащото финансиране от периода 2007—2013 г. Предприетите
мерки са довели до значително увеличение на усвояването за подпомогнатите
държави членки, но ЕСП констатира недостатъчен акцент върху резултатите 23.

22

Специален доклад № 17/2018 „Действията на Комисията и на държавите членки през
последните години на програмния период 2007—2013 г. са довели до преодоляване
на ниската степен на усвояване на средствата, но не са били достатъчно
съсредоточени върху резултатите“, фигура 4.

23

Специален доклад № 17/2018, стр. 34.
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Каре 2.9
Годишни нива на усвояване на средствата от ЕСИ фондовете за
всяка държава членка за периода 2014—2020 г.
2014—2019 г.

2020
х%
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40 %

60 %

80 %
13 %

Финландия

16 %

Ирландия

14 %

Люксембург

14 %

Австрия

15 %

Естония

21 %

Гърция

22 %

Литва
Швеция

16 %

Португалия

15 %
16 %

Франция

18 %

Унгария

16 %

Латвия

17 %

Полша
Чехия

18 %

Словения

18 %
9%

Кипър
Германия

14 %

Обединеното кралство

12 %
15 %

Нидерландия
Дания

12 %

Белгия

11 %

Румъния

14 %

България

13 %

Малта
Словакия
Няколко държави
Испания

12 %
13 %
17 %
13 %

Хърватия

15 %

Италия

14 %

Източник: ЕСП, въз основа на информация от Комисията.
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Рискове и предизвикателства
Съществуват рискове и предизвикателства за изпълнението
на МФР за периода 2021—2027 г. и инструмента Next
Generation EU

2.21. Пандемията от COVID-19 ще окаже значително въздействие върху

размера на средствата, които ЕС ще изразходва през следващите години. Това
доведе до бързото създаване на инструмента Next Generation EU, чиято цел е да
се противодейства на последиците от пандемията, да се запазят целите,
определени по политиките на ЕС, и да се даде възможност на държавите членки
да станат по-стабилни, по-устойчиви и по-добре подготвени за бъдещето. През
периода на МФР 2021—2027 г. в рамките на инструмента Next Generation EU ще
бъдат предоставени до 750 млрд. евро (вж. каре 2.10).
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Каре 2.10
Next Generation EU ще финансира новия Механизъм за
възстановяване и устойчивост и ще подсили редица разходни
програми по МФР

Общо за инструмента Next Generation EU: 750 млрд. евро
Механизъм за възстановяване и
устойчивост

Допълнителни средства
от други програми и
фондове

672,5 млрд. евро
Заеми

360 млрд. евро

Безвъзмездн
а финансова
помощ

312,5 млрд. евро

ReactEU

47,5 млрд. евро

Развитие на
селските
райони

7,5 млрд. евро

„Хоризонт Европа“

RescEU

1,9 млрд. евро

5 млрд. евро

Фонд за справедлив
преход

InvestEU

5,6 млрд. евро

10 млрд. евро

Забележка: всички суми са по цени от 2018 г.
Източник: ЕСП, въз основа на информация от Комисията.

2.22. За периода 2021—2027 г. общият размер на разпределените средства от
инструмента Next Generation EU и МФР ще бъде 1,824 трлн. евро (по цени от
2018 г., 1,074 трлн. евро от МФР за периода 2021—2027 г. и 750 млрд. евро от
инструмента Next Generation EU). Това комбинирано финансиране представлява
почти два пъти повече от средствата, разпределени за предходната МФР. ЕСП
установи следните основни рискове и предизвикателства:
o

риск от забавено начало на изпълнението на фондовете със споделено
управление в МФР за периода 2021—2027 г.;

o

предизвикателства, свързани с доброто финансово управление при
използването на средства поради промени, свързани с COVID-19.
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Риск от забавен старт на изпълнението на фондовете със споделено
управление в МФР за периода 2021—2027 г.

2.23. ЕСП счита, че следните основни фактори допринасят за риска от

забавено начало на изпълнението на фондовете със споделено управление в
рамките на МФР за периода 2021—2027 г. Тези фактори са сходни с факторите,
довели до забавяне на изпълнението на МФР за периода 2014—2020 г. ЕСП
посочи няколко проблема през последните години; те са изложени накратко подолу.
Късно приемане на законодателство

2.24. Въпреки че регламентът за новата МФР за периода 2021—2027 г. е

предложен от Комисията през май 2018 г., той е приет едва на 17 декември
2020 г.24 Новият програмен период започна през 2021 г., без да е въведена
необходимата секторна законодателна рамка за фондовете със споделено
управление (с изключение на ЕФГЗ и ЕЗФРСР 25). Регламентът относно фондовете
със споделено управление (с изключение на ЕФГЗ и ЕЗФРСР) — Регламентът за
общоприложимите разпоредби беше приет едва на 24 юни 2021 г.

2.25. Това забавяне е по-голямо от това в предходните две МФР. В своя

Годишен доклад за 2018 г.26ЕСП препоръча навременно приемане на правни
рамки, така че държавите членки да разполагат с достатъчно време за планиране
на своите програми. Регламентът за общоприложимите разпоредби за двата
периода на МФР беше приет със закъснение: шест месеца преди началото на
МФР за периода 2007—2013 г. и две седмици преди началото на МФР за периода

24

Регламент (EC, Eвратом) № 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 година за
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027.

25

Приемане на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23
декември 2020 година 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. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС)
№ 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г., и
Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това
подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

26

Вж. Годишен доклад за 2018 г., препоръка 2.1, буква в).
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2014—2020 г. 27 В предишни доклади ЕСП констатира, че тези забавяния са довели
до късното приемане на оперативните програми и до прехвърляне на
неизползваните бюджетни кредити за задължения от първата година към
следващи години 28. За периода на МФР 2021—2027 г. късното приемане на
Регламента за общоприложимите разпоредби, което далеч надхвърля това, което
се случи в предишните МФР, вероятно ще доведе до още по-късно приемане на
оперативните програми и допълнително забавяне на началото на изпълнението.
Отбелязваме обаче, че редица опростявания, които бяха въведени, като
например запазването на ролята на националните органи, могат да спомогнат за
ускоряване на приемането на програмите и следователно за частично
намаляване на закъсненията.
Ускореното усвояване и наличието на допълнително финансиране ще окажат
натиск върху административните ресурси

2.26. Както е отбелязано в точка 2.17, кумулативното ниво на усвояване на

ЕСИ фондовете в края на 2020 г. е било само 55 % — много по-ниско, отколкото по
същото време в предходни периоди на МФР (2000—2006 г.: 68 %; 2007—2013 г.:
62 %). ЕСП вече е отбелязвала 29, че изпълнението на МФР за периода 2007—
2013 г. е било забавено, тъй като държавите членки все още са използвали
средствата от бюджетните кредити за поемане на задължения от предходния
период. Отново отбелязваме подобна ситуация, при която държавите членки все
още разполагат със значителни суми за усвояване от МФР за периода 2014—
2020 г., а това може да забави използването на бюджетните кредити за поемане
на задължения по МФР за периода 2021—2027 г.

2.27. Съществува също така риск нивото на административните ресурси,
необходими за успоредното управление на тези средства, да не е налично,

27

Общ регламент/Регламент за общоприложимите разпоредби, приет на 11.7.2006 г. за
МФР за периода 2007—2013 г. и Общ регламент/Регламент за общоприложимите
разпоредби, приет на 17.12.2013 г. за МФР за периода 2014—2020 г.

28

Вж. например Годишен доклад за 2015 г., точка 2.6.

29

Специален доклад № 17/2018 „Действията на Комисията и на държавите членки през
последните години на програмния период 2007—2013 г. са довели до преодоляване
на ниската степен на усвояване на средствата, но не са били достатъчно
съсредоточени върху резултатите“, т. 22.
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особено през първите години на новата МФР 30. Например административните
ресурси на Комисията и на държавите членки ще трябва да обхващат:
o

ЕСИ фондовете по МФР за периода 2014—2020 г. до приключването им;

o

фондовете със споделено управление по МФР за периода 2021—2027 г.;

o

увеличените средства за фондовете със споделено управление от
инструмента Next Generation EU през 2021 г. и следващите години.

2.28. Освен това е вероятно някои части от Механизма за възстановяване и
устойчивост (МВУ) да бъдат управлявани от едни и същи административни
ресурси от 2021 г. нататък.

2.29. ЕСП вече е обръщала внимание на проблемите, които възникват, когато

допустимите периоди от два различни програмни периода от политиката на
сближаване се припокриват 31. По-специално, за известно време значително се
увеличава административната тежест. Това се отразява на началото на следващия
програмен период. ЕСП отбелязва, че периодът на допустимост за фондовете по
Регламента за общоприложимите разпоредби изтича през 2029 г., което
позволява съкращаване до две години на периода на припокриване между
фазата на приключване на МФР за периода 2021—2027 г. и фазата на постепенно
въвеждане на новата МФР.

2.30. МВУ предлага възможност за пълно финансиране на прогнозните

разходи на националните планове за възстановяване и устойчивост. Обикновено
при фондовете със споделено управление това не е така 32. В случаите, когато е
налично финансиране чрез фондовете със споделено управление или чрез
Механизма за възстановяване и устойчивост, тази възможност за цялостно
финансиране може да направи МВУ по-привлекателен за държавите членки. ЕСП
признава обаче, че процентите на подпомагане не са единственият фактор, който

30

Становище № 6/2020 (съгласно член 287, параграф 4 и член 322, параграф 1, буква а)
от ДФЕС) относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (COM(2020) 408), точки
32, 33 и 41, стр. 13 и 18.

31

Специален доклад № 36/2016 „Оценка на разпоредбите за приключване на
програмите за сближаване и развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.“,
точки 129 и 130, и препоръка 4.

32

Становище № 6/2020, точка 32, стр. 13.
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влияе върху избора на инструмент за финансиране от страна на държавите
членки.

2.31. Регламентът за МФР за периода 2021—2027 г. не включва междинен

преглед на МФР, който беше предвиден в първоначалното законодателно
предложение относно МФР. ЕСП обаче отбелязва, че Комисията е поела
ангажимент да представи преглед на функционирането на МФР за периода
2021—2027 г., и това може да бъде възможност за евентуални необходими
промени. Член 7 от Регламента за МФР дава и основание за коригиране на
таваните на МФР, ако средствата под споделено управление бъдат приети със
закъснение.

Промените, предизвикани от COVID-19, дават възможност за бързи
реакции, но също така създават предизвикателства за доброто
финансово управление при използването на средствата

2.32. За да се подпомогнат държавите членки в усилията им да се справят с

отрицателните последици от пандемията от COVID-19, гъвкавостта е увеличена, а
административните изисквания за използването на съществуващите ЕСИ фондове
са опростени (вж. точка 2.5). Въпреки че тези мерки са помогнали на държавите
членки да реагират бързо, те могат също така да доведат до отслабване на
установените системи за контрол, а това потенциално увеличава риска от грешки
и нередности 33. ЕСП е обръщала внимание и преди на необходимостта от
свеждане до минимум на рисковете за съответствието и за доброто финансово
управление 34.

2.33. Времето, през което е налично финансиране по МВУ, е много по-кратко

от финансирането при фондовете със споделено управление. Периодът на
допустимост по Механизма за възстановяване и устойчивост започна с обратно
действие на 1 февруари 2020 г. Крайният срок за постигане на етапните

33

IMF report – Fiscal affairs, August 26, 2020 - COVID-19 Funds in Response to the Pandemic.

34

Становище на ЕСП № 3/2020, 2020/C 159/01 (съгласно член 287, параграф 4 и член 322,
параграф 1, буква а) от ДФЕС) относно предложение 2020/0054(COD) за регламент на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и
Регламент (ЕС) № 1301/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне
на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и
инвестиционни фондове в отговор на разпространението на пандемията от COVID-19.
Точка 5, стр. 2.
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показатели и целевите нива е 31 август 2026 г.35 През този период на МФР
припокриването на обхвата и целите на Механизма за възстановяване и
устойчивост с други програми на ЕС създава риск от двойно финансиране,
особено като се има предвид, че схемата на МВУ ще обхваща проекти, които са
потенциално допустими в други области на политиката като сближаването,
транспорта, енергетиката и научните изследвания 36. ЕСП отбелязва, че
понастоящем Комисията работи по изготвянето на своята стратегия за контрол на
Механизма за възстановяване и устойчивост, която включва основни проверки на
Комисията на изпълнението на МВУ от държавите членки.

Експозиция на бюджета на ЕС към финансови рискове
Инструментът SURE е увеличил експозицията на бюджета на ЕС към
финансови рискове

2.34. Общата експозиция на бюджета на ЕС към условни задължения — тези

задължения, които зависят от конкретно бъдещо събитие – се е увеличила от
90,5 млрд. евро в края на 2019 г. на 131,9 млрд. евро 37 в края на 2020 г., което
представлява увеличение с 46 %. Това се дължи почти изцяло на въвеждането на
Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от
безработица при извънредни обстоятелства (инструментът SURE) 38, който добави
39,5 млрд. евро заеми на държавите членки към стойността на експозицията до
края на 2020 г. (вж. каре 2.11). До 2022 г. държавите членки ще могат да заемат
до 100 млрд. евро по инструмента SURE за спешни цели, свързани с COVID-19. До
края на 2020 г. вече са взети заеми в размер на 39,5 млрд. евро. Бюджетът на ЕС
гарантира тези заеми. Въпреки че заемите по линия на SURE увеличават общата
експозиция, свързаните с тях рискове се намаляват чрез включени в инструмента
предпазни мерки, по-конкретно чрез гаранционна система, при която всички
държави членки гарантират до 25 млрд. евро поетия от бюджета на ЕС риск.

35

Член 18, параграф 4, буква и) и чл. 20. параграф 5, буква г) от Регламент 2021/241 на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на
Европа.

36

Становище № 6/2020, точка 6, стр. 5.

37

Консолидирани годишни отчети на ЕС за 2020 г., бележки 4.1.1 и 4.1.2.

38

Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година за създаване на Европейски
инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при
извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19.
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Каре 2.11
Експозиция към рискове на бюджета на ЕС към 31 декември
2020 г., разбивка по категории
(в млн. евро)

Общо 131 866
47 396
Заеми по
Европейския
механизъм за
финансово
стабилизиране

39 503
Заеми по SURE

87 919

Покриват се от:

бюджета на ЕС
гаранционен фонд
34
Гаранция по
Европейския фонд за
устойчиво развитие
200
Заеми по Евратом —
страни, които не са
държави членки
5 813
Заеми за
макрофинансова
помощ

740
Заеми от ЕИБ —
държави членки

43 947

18 590
Гаранция по
Европейския фонд за
стратегически
инвестиции

201
Заеми в подкрепа
на платежния
баланс
79
Заеми по
Евратом —
държави членки
19 310
Заеми от ЕИБ — мандат за
външно кредитиране

Източник: ЕСП, въз основа на консолидираните отчети на Европейския съюз за 2020 г.,
бележки 4.1 и 4.1.2.

2.35. ЕСП е извършила преглед на докладите на Комисията относно

експозицията на бюджета на ЕС към условни пасиви 39. Комисията е счела, че в
39

COM(2020) 677 — Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно
гаранциите, които се покриват от общия бюджет — Положение към 31 декември
2019 г., както и придружaващият го работен документ на службите на Комисията
SWD(2020) 241; годишен доклад за 2019 г. относно финансовата структура на ЕС (точка
16 от междуинституционалното споразумение); COM(2020) 327 — Доклад на
Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата относно
гаранционния фонд за външни дейности и неговото управление през 2019 г. и
придружаващият го документ Работен документ на службите на Комисията SWD(2020)
136; COM(2020) 385 — Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и
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края на 2020 г. нивото на експозиция на бюджета на ЕС е устойчиво. В своя
Годишен доклад за 2019 г.40 ЕСП анализира естеството на експозицията на
бюджета на ЕС и заключи, че експозицията може да се счита за устойчива в края
на 2019 г. Въвеждането на инструмента SURE представлява основната съществена
промяна в риска, поет от бюджета на ЕС през 2020 г.

2.36. През 2020 г. Комисията е изчислила, че годишната рискова експозиция

на бюджета на ЕС през 2021 г. ще бъде 14,1 млрд. евро. По-късно обаче Ирландия
и Португалия са поискали разсрочване за следващи години на дължими през
2021 г. погасителни вноски по заеми на обща стойност 9,7 млрд. евро 41. Това е
изместило риска към бъдещи години и е намалило годишния риск за бюджета на
ЕС през 2021 г. на 4,4 млрд. евро. През 2020 г. годишният риск възлиза на 4,5
млрд. евро.

Инструментът Next Generation EU ще окаже значително въздействие
върху цялостната експозиция от 2021 г. нататък

2.37. Инструментът Next Generation EU ще даде възможност на ЕС да

предприеме бързи и решителни действия. През следващите години обаче той
значително ще увеличи общата експозиция на бюджета на ЕС с до 750 млрд. евро
(по цени от 2018 г.). Вж. каре 2.12. По-конкретно, 390 млрд. евро ще бъдат
предоставени под формата на безвъзмездна финансова помощ и бюджетни
гаранции, а до 360 млрд. евро ще бъдат предоставени под формата на заеми за
държавите членки. Комисията ще заеме необходимите средства на финансовите
пазари от името на ЕС; тези заеми ще бъдат гарантирани от бюджета на ЕС. Това
би могло да увеличи общата ѝ експозиция до около 940 млрд. евро. В резултат на
това Комисията ще се изправи пред предизвикателството да увеличи
административния си капацитет, за да гарантира повече от всякога доброто

Сметната палата за управлението на гаранционния фонд на Европейския фонд за
стратегически инвестиции през 2019 г. и придружаващият го документ Работен
документ на службите на Комисията SWD(2020) 162.
40

Вж. Годишен доклад на ЕСП за 2019 година, точки 2.22—2.34.

41

COM(2020) 677 — Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно
гаранциите, които се покриват от общия бюджет — Положение към 31 декември
2019 г., както и придружaващият го документ Работен документ на службите на
Комисията SWD(2020) 241.
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управление на по-големи сделки на капиталовите пазари, включително
емитирането на облигации и управлението на финансовите рискове 42.

Каре 2.12
Съпоставяне на предишна и евентуална бъдеща обща
експозиция на бюджета на ЕС
(в млрд. евро)
1 000
Макс. 60

SURE — заемане на нови средства с
цел отпускане на заеми

800
Макс. 360

600
NGEU
400
390

200
0

90

132

2019 г.

2020 г.

Next Generation EU — заемане на
нови средства с цел отпускане на
заеми
Next Generation EU — заемане на
нови средства с цел
предоставяне на безвъзмездна
помощ
Проeкция на съществуващата
експозиция

2021—2023 г.

Източник: ЕСП, въз основа на COM(2020) 677 — Доклад на Комисията до Европейския
парламент и Съвета относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет — Положение
към 31 декември 2019 г.; Работен документ на службите на Комисията SWD(2020) 241 и
нормативни документи във връзка с инструментите NGEU и SURE.

2.38. Общата експозиция не означава, че всички тези средства могат да станат

изискуеми в рамките на една година. ЕСП също така отбелязва, че увеличената
експозиция, свързана с инструмента NGEU, се планира да бъде компенсирана със
специално временно увеличение на тавана на собствените ресурси от 0,6 % от
БНД за срока на задълженията, поети по инструмента NGEU.
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Преглед на ЕСП № 06/2020 — Рискове, предизвикателства и възможности на мерките
на икономическата политика на ЕС в отговор на кризата поради COVID-19, точка 87.
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Заключения и препоръки
Заключения

2.39. През 2020 г. бюджетните кредити за поемане на задължения и за

плащания бяха почти изцяло използвани. Бюджетният орган на ЕС реши да
използва специални инструменти, за да поеме задължения над тавана на МФР.
Плащанията бяха в рамките на тавана на МФР. Вж. точки 2.3 и 2.4.

2.40. В отговор на пандемията от COVID-19 ЕС бързо използва бюджета, за да

предостави подкрепа чрез трансфери и коригиращи бюджети. С помощта на
коригиращи бюджети за разходите, свързани с COVID-19, бяха добавени общо
3,3 млрд. евро допълнителни бюджетни кредити за поемане на задължения и
9,4 млрд. евро допълнителни бюджетни кредити за плащания. Освен това ЕС
смекчи съществуващите правила, уреждащи ЕСИФ, за да се даде възможност за
допълнителна ликвидност и гъвкавост за държавите членки. Вж. точки 2.5—2.6.

2.41. Комисията ни информира, че до края на 2020 г. са били предоставени

бюджетни кредити за поемане на задължения в рамките на пряко и непряко
управление за цели, свързани с COVID-19, в размер на 12,9 млрд. евро. ЕСП
установи, че около 0,2 млрд. евро, свързани с COVID-19, не са били включени в
тези кредити за задължения в размер на 12,9 млрд. евро, въпреки че са
отбелязани като свързани с COVID-19 в централната счетоводна система на
Комисията. Според Комисията държавите членки са поели ангажимент или са
сключили договори за допълнително 34,2 млрд. евро при споделено управление,
с което общият размер на средствата на ЕС, предоставени за свързани с COVID-19
цели, възлиза на 47,1 млрд. евро. Комисията все още не е публикувала доклад
относно разходите, свързани с COVID-19. Вж. точки 2.7 и 2.8.

2.42. Неразплатените поети задължения са надхвърлили 300 млрд. евро.

Комисията прогнозира, че те ще останат сравнително стабилни на това високо
равнище до 2027 г. (с изключение на инструмента NGEU). Неразплатените
задължения обаче ще се увеличат, ако, както през периода 2016—2020 г.
бюджетните кредити за задължения останат високи, а исканията за плащане са
по-ниски от очакваното поради закъснения в изпълнението. Вж. точки 2.9—2.11.

2.43. През МФР за периода 2014—2020 г. бюджетните кредити за поемане на

задължения са били почти изцяло използвани. Поради закъснения в
изпълнението на ЕСИФ обаче бюджетните кредити за плащания през тези седем
години са били усвоявани на по-ниско от очакваното ниво от 2016 г. насам. Като
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цяло плащанията са останали с почти 45 млрд. евро под тавана на МФР за
периода 2014—2020 г. Вж. точки 2.12—2.16.

2.44. Скоростта на усвояване изостава от тази на предходната МФР. Средното

кумулативно усвояване е достигнало едва 55 %. Съществуват значителни разлики
в степента на усвояване между държавите членки. Съществува риск да не бъдат
усвоени всичките 209 млрд. евро средства от ЕСИ фондовете, които все още са на
разположение на държавите членки. Вж. точки 2.17—2.20.

2.45. Забавянията при приемането на необходимото законодателство и

бавното цялостно усвояване на финансирането по линия на ЕСИ фондовете за
периода 2014—2020 г. могат да доведат до забавяния в изпълнението на
фондовете със споделено управление в МФР за периода 2021—2027 г. Въпреки че
свързаните с COVID-19 мерки помогнаха на държавите членки да реагират бързо
на пандемията, съществува риск да не бъдат достатъчни административните
ресурси, необходими за управлението на значителното увеличение, дължащо се
на паралелното действие на Механизма за възстановяване, новата МФР и
предходната МФР. Рискът е особено висок през първите години на новата МФР, и
това може да доведе до допълнителни забавяния, отслабване на системите за
контрол, нередности и слабо финансово управление. Вж. точки 2.21—2.33.

2.46. Поради въвеждането на инструментите NGEU и SURE експозицията на

бюджета на ЕС ще нарасне значително през идните години, а именно с около
940 млрд. евро. Планира се това да бъде компенсирано чрез увеличаване на
капацитета на ЕС за финансиране в резултат на временно увеличение на тавана
на собствените ресурси. Вж. точки 2.34—2.38.

Препоръки
Препоръка 2.1 — Да се предоставя информация относно
средствата на ЕС, използвани за свързани с COVID-19 цели
За да се даде възможност за цялостно докладване относно поетите задължения и
извършените плащания във връзка с пандемията от COVID-19, в т.ч. относно суми,
които са обещани или договорени през 2020 г., Комисията следва да
стандартизира записването на бюджетните разходи на ЕС за цели, свързани с
COVID-19, и да докладва за това на бюджетния орган най-малко веднъж годишно,
дотогава докато това се счита за необходимо.
Срок за изпълнение — до края на 2021 г.
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Препоръка 2.2 — Постепенно да се намали нивото на
неразплатените поети задължения
С оглед на постепенното намаляване на общото ниво на неразплатените поети
задължения, през следващите години Комисията следва да анализира факторите,
увеличаващи неразплатените задължения, и въз основа на резултатите да
предприеме подходящи действия.
Срок за изпълнение — до края на 2023 г.

Препоръка 2.3 — Да се насърчава правилното използване
на средствата на ЕС
С оглед на значителното увеличение на нивото и видовете финансиране от ЕС,
което е на разположение през следващите години, включително сумите, останали
от предходния период на МФР, Комисията следва да разработи мерки, чрез които
да гарантира предоставяне на допълнителна консултантска подкрепа за
националните органи, и по този начин да улесни правилното използване на тези
средства от държавите членки.
Срок за изпълнение — до края на 2022 г.
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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
и други приходи. В каре 3.1 е показана разбивка на приходите за 2020 г.

Каре 3.1
Приходи — разбивка за 2020 г.(*)
(в млрд. евро)

Собствени ресурси на
база БНД
123,0 (70,6 %)

Традиционни
собствени ресурси
19,9 (11,4 %)

174,3 млрд.
евро

Собствени ресурси на
база ДДС
17,2 (9,9 %)
Други приходи
2,8 (1,6 %)

Излишък от
предишната година
3,2 (1,8 %)

Вноски и възстановени
средства от споразумения и
програми на ЕС
8,2 (4,7 %)

Общо приходи за 2020 г.(**): 174,3 млрд. евро
В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 10).
(*)

Тази сума представлява действителният размер на приходите в бюджета на ЕС. Сумата от
224,0 млрд. евро в отчета за финансовия резултат е изчислена чрез използване на система за
счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване.
(**)

Източник: Консолидирани отчети на Европейския съюз за 2020 г.
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Кратко описание

3.2. По-голямата част от приходите (92 %) се формира от три категории
собствени ресурси 1.

а)

Собствените ресурси на база брутен национален доход (БНД) представляват
70,6 % 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 11,4 % от приходите на
ЕС. Те включват мита върху вноса, които се събират от държавите членки.
Бюджетът на ЕС получава 80 % от общата сума, а държавите членки задържат
останалите 20 % за покриване на разходите по събирането им.

в)

Собствените ресурси на база данък върху добавената стойност (ДДС)
представляват 9,9 % от приходите на ЕС. Собствените ресурси на база ДДС се
формират чрез прилагане на уеднаквени ставки към хармонизираните бази
за начисляване на ДДС в държавите членки.

3.3. Приходите включват също суми, получени от други източници. Най-

значимите от тези източници са вноски и възстановени суми, произтичащи от
споразумения и програми на ЕС (4,7 % 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.

1

Решение 2014/335 (ЕС, Евратом) на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на
собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), член 2.

2

Вж. Преглед № 03/2021 „Финансови вноски от държави извън ЕС за дейности на ЕС
и държавите членки“.
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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 операциите, за да получи увереност за целите на своето одитно
становище относно приходите. Целта беше да се допринесе за цялостната
Декларация за достоверност, както е описано в приложение 1.1. Във връзка
с приходите за 2020 г. ЕСП провери следните елементи:
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 и ДДС на държавите членки да
осигуряват подходяща основа за изчисляване и събиране на вноските от
собствени ресурси 3

ii)

управление на ТСР и следене за това държавите членки да разполагат
с ефикасни системи за събиране, докладване и внасяне на точните суми
ТСР

iii)

управление на глоби и санкции

iv)

изчисляване на сумите, получени в резултат на корекционните
механизми

в)

счетоводните системи за ТСР на три държави членки (Испания, Франция
и Нидерландия), избрани както въз основа на размера 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

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.
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3.5. Рискът, свързан с митата, е те да не бъдат декларирани или да бъдат

декларирани неточно от вносителите пред националните митнически органи.
Обхватът на одитното становище на Европейската сметна палата относно
приходите не включва „липсващите мита“ 4, т.е. укритите мита, които не се
отразяват в счетоводните системи за ТСР на държавите членки. Тези суми обаче
могат да се отразят на размера на установените от държавите членки мита. Ето
защо за втора 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. За тази цел одиторите на ЕСП провериха резултатите от последващите

инспекции, извършени от Комисията в областта на ТСР, на стратегиите за
митнически контрол на държавите членки, които следва да са насочени към
преодоляване на риска от занижаване на стойността на вноса 5. Бяха използвани
също така резултатите от неотдавнашния специален доклад на ЕСП относно
митническия контрол 6, в който се прави оценка дали новата рамка за управление
на риска, въведена от Комисията в сътрудничество с държавите членки, осигурява
еднакво прилагане на митнически контрол за защита на финансовите интереси на
ЕС.

4

Разликата между теоретичния размер на вносните мита, които следва да бъдат
събрани за икономиката като цяло, и действително събраните мита.

5

Вж. също точка 3.14 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г.

6

Вж. Специален доклад на ЕСП № 04/2021 „Митнически контрол — недостатъчната
хармонизация вреди на финансовите интереси на ЕС“.
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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 одиторите относно редовността на операциите, свързани
с отчетите на ЕС, се базира върху извършената оценка на системите на Комисията
за изчисляване и събиране на приходи 7. Одитната проверка на извадка от 55
нареждания за събиране на вземания установи, че нито едно от тях не е засегнато
от количествено измерими грешки. Резултатите от тестовете на операциите са
обобщени в приложение 3.1.

7

Вж. точка 10 от приложение 1.1.
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Проверка на елементи на системите
за вътрешен контрол
3.8. Както е посочено в точка 3.4, ЕСП подбра и провери няколко системи.

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 посочват
продължаващите слабости, свързани с ефективността на системите за контрол на
ниво Комисия и държави членки, най-сериозните от които засягат приключването
от Комисията на цикъла на верификация на БНД и надеждността на отчетите за
ТСР в Нидерландия.

Поддържането на данните за БНД отворени за промени за
период от 10 години създава бюджетна несигурност

3.9. В рамките на многогодишния цикъл на верификация на БНД Комисията

проверява дали процедурите за съставяне на националните сметки, използвани
от държавите членки, са в съответствие с ESA 2010 8, както и дали данните за БНД
са надеждни, изчерпателни и сравними 9. През 2020 г. Комисията е приключила
цикъла на верификация по отношение на данните за БНД за собствените ресурси
от 2010 г. 10 насам за всички държави членки с изключение на Франция. По
отношение на Франция верификацията е закъсняла поради незадоволителното
8

ESA 2010 (Европейска система от национални и регионални сметки) е международно
съвместимата рамка за счетоводна отчетност на ЕС. Тя се използва за изготвяне на
систематично и подробно описание на дадена икономика. Вж. Регламент (EС)
№ 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно
Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз
(ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

9

Вж. член 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за
хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД)
(ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1). Той е заменен от Регламент (ЕС) 2019/516 на
Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно хармонизирането на
брутния национален доход по пазарни цени и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО,
Евратом на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (Регламент за
БНД), по-специално чл. 5, параграф 2 от него (ОВ L 91, 29.3.2019 г., стр. 19).

10

С изключение на Хърватия, за която периодът, в който данните остават отворени за
промяна, започва от 2013 г.
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описание на процедурите за съставяне в нейния опис на БНД, както ЕСП вече
докладва в предходни години 11. Това създава несигурност по отношение на
изчисляването на бъдещите вноски както на Франция, така и на други държави
членки.

3.10. В резултат от приключването на цикъла на верификация Комисията е

изразила голям брой резерви относно БНД, свързани с конкретни процедури за
съставяне на данни в държавите членки, които се нуждаят от подобрение 12 (вж.
приложение 3.2). С изключение на една резерва, свързана с въздействието на
глобализацията върху БНД (вж. точка 3.11), тези резерви означават, че
статистическите данни на държавите членки в продължение на десет години са
отворени за промени 13. Това значително увеличава бюджетната несигурност
в националните бюджети по отношение на вноските на база БНД, както ЕСП вече
докладва в миналото 14.

11

Вж. точка 4.18 от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г. и точка 3.21 от Годишния доклад
на ЕСП за 2019 г.

12

Резерви, свързани с конкретни операции, и „хоризонтални“ резерви заменят
резервите, свързани с конкретни процедури.

13

Законодателството на ЕС във връзка с изчисляването на собствените ресурси
предвиждат възможност за корекция на данните за БНД за дадена финансова година
до годината n+4. Обхватът на това правило за четиригодишния период може да бъде
разширен чрез изразяване на резерва по отношение на БНД в случаите, когато е
необходимо качеството на данните да бъде подобрено.

14

Вж. точки 68—70 и препоръка 2 от Специален доклад № 11/2013„Подобряване на
данните за брутния национален доход (БНД) – прилагането на по-структуриран и подобре насочен подход би увеличило ефективността на извършваната от Комисията
верификация“ и точки 4.9—4.10 и препоръка 1 от Годишния доклад на ЕСП за 2014 г.
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Въздействието на глобализацията върху БНД не е взето
предвид в достатъчна степен

3.11. По отношение на резервата относно БНД, свързана с въздействието на

глобализацията, която позволява включването на по-точно изчисление на
активите на многонационални дружества, свързани с научноизследователска
и развойна дейност (НИРД) 15, Комисията е съкратила периода за преразглеждане
на данните, като е определила 2018 г. като начална година за въвеждане на
промени. Това изключение взема предвид затрудненията на държавите членки
да получат данни от многонационалните дружества за по-ранни години, но
влошава сравнимостта, надеждността и изчерпателността на данните за БНД на
държавите членки за периода 2010—2017 г. Това ограничение не е в съответствие
с правилата на ЕС 16 относно изчисляването на собствените ресурси на база БНД.

Въпреки подобренията, броят на резервите по отношение
на ДДС и броят на отворените въпроси по отношение ТСР
остава висок

3.12. ЕСП разгледа процедурите на Комисията за проверка на базата за

начисляване на ДДС и на ТСР и представя общ преглед на изразените резерви
и отворените въпроси, изразени от Комисията във връзка с разкритите слабости
(вж. приложение 3.2). В сравнение с предходната година, броят на резервите по
отношение на ДДС се е увеличил от 95 на 104 (9 %), а броят на отворените
въпроси по отношение на ТСР е намалял от 356 на 326 (8 %). Същевременно ЕСП
установи, че държавите членки отбелязват напредък при коригирането на
слабостите, установени през предходните години, което води до оттегляне на
резервите, свързани с ДДС, и приключване на отворените въпроси, свързани
с ТСР. Продължават да съществуват обаче множество слабости.

15

Вж. точка 3.20 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г.

16

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите
и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените
ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на
потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), член 10б,
параграф 4.
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Продължават да съществуват слабости в отчитането
и управлението на ТСР от държавите членки

3.13. Европейската сметна палата провери как три държави членки (Испания,

Франция и Нидерландия) изготвят своите отчети за събраните мита и за
установените мита, които още не са събрани 17, както и процедурите им за
управление на ТСР, дължими към бюджета на ЕС (вж. приложение 3.3).
Извършената от ЕСП оценка на ключови системи за вътрешен контрол на ТСР е
представена на фигура 3.1.

Фигура 3.1. — Оценка на ключови системи за вътрешен контрол на
ТСР в избраните държави членки
Франция
Вноски за ТСР за 2020 г.

Испания

1,7 млрд. евро,
8 % от общия
размер на ТСР

Нидерландия

1,3 млрд. евро,
7 % от общия
размер на ТСР

3,1 млрд. евро,
16 % от общия
размер на ТСР

Съставяне на
отчетите за ТСР

Управление на
събраните мита

Управление на
несъбраните мита
Като цяло
ефективно

Частично
ефективно

Неефективно

Източник: ЕСП.

17

Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2018/194 на Комисията от 8 февруари 2018
година 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 (OВ L 36,
9.2.2018 г., стр. 20).
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3.14. ЕСП не установи значителни проблеми при съставянето на отчети за ТСР

(както за събраните мита, така и за установените мита, които още не са събрани)
във Франция. В другите две проверени държави членки обаче беше установено,
че разкритите по-рано слабости продължават да съществуват (вж. каре 3.2).

Каре 3.2
Продължаващи слабости в националните системи за контрол при
съставянето на отчетите за ТСР
Испания
В своя Годишен доклад за 2018 г. 18 ЕСП посочи, че отчетите на Испания за
събраните мита включват ръчни вписвания, направени, за да се компенсира
автоматичното осчетоводяване, генерирано от ИТ системата. ЕСП установи, че
предоставените за бюджета на ЕС суми са неправилно намалени с половин
милион евро поради непозволена ръчна намеса.
Въпреки че отбеляза подобрения при разкриването и коригирането на случаи
на грешно автоматично осчетоводяване, ЕСП установи, че рискът от
неправилно съставяне на отчетите за ТСР на Испания продължава да
съществува, защото ИТ системата не е била променена.
Нидерландия
От 2013 г. 19 насам ЕСП докладва няколко пъти за невъзможността да направи
задоволителна оценка на надеждността на отчетите на Нидерландия (в т.ч.
отчетите за събраните мита и за митата, които предстои да бъдат събрани),
тъй като митническата ИТ система не позволява на ЕСП да установи одитна
следа. Поради тези ограничения на ИТ системата националните митнически
органи не бяха в състояние и да предоставят увереност, че са смекчили
в достатъчна степен риска от двойно отбелязване в отчетите на несъбраните
мита, както и че частичните плащания, получени от длъжниците, са били
правилно разпределени между ТСР и националните приходи.
Въпреки че отговорните нидерландски органи увериха ЕСП през 2017 г., че
тези проблеми ще бъдат разрешени до март 2018 г., три години по-късно те
продължават да съществуват.

18

Вж. точки 4.9 и каре 4.2 от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г.

19

Вж. точка 2.17 от Годишния доклад на ЕСП за 2013 г. и точка 4.14 от Годишния доклад
на ЕСП за 2017 г.
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3.15. През 2020 г. Комисията е проверила по-задълбочено системите, които

националните митнически органи използват за съставяне на отчетите за ТСР. От
проверените 10 държави членки, Комисията е оценила надеждността на тези
системи като частично задоволителна в шест държави членки 20 и като
задоволителна като цяло в четири държави 21.

3.16. Както и в предходни години22, бяха констатирани слабости

в управлението на установени мита, които още не са събрани от националните
митнически органи.

3.17. В одитираните държави членки ЕСП откри закъснения при

уведомленията и/или отчитането на митнически задължения (Франция
и Нидерландия) и при събирането на такива задължения (Испания, Франция
и Нидерландия), както и късно отписване на несъбираеми задължения от
отчетите (Нидерландия). Комисията също така продължава да разкрива
и докладва недостатъци в тази област, въпреки че е предоставила на държавите
членки допълнителни насоки относно управлението на тези задължения.

20

България, Франция, Малта, Португалия, Словакия и Швеция.

21

Чехия, Германия, Унгария и Полша.

22

Вж. например точка 3.9 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г., точка 4.10 от Годишния
доклад на ЕСП за 2018 г. и точка 4.15 от Годишния доклад на ЕСП за 2017 г.

106

Липса на систематичен мониторинг на данните за вноса
и недостатъчно хармонизиран митнически контрол на ниво
ЕС

3.18. В своя специален доклад от 2021 г. относно митническия контрол ЕСП

отбелязва, че Комисията не е извършвала систематичен анализ, обхващащ целия
ЕС, на данните за съвкупния внос в ЕС с цел установяване на финансови рискове
в областта на митниците 23. Това беше потвърдено и при проследяването на
препоръката, отправена от ЕСП в Годишния доклад за 2017 г. (вж.
приложение 3.4). Незадоволителният мониторинг на данните за вноса на ниво ЕС
влошава ефективността на управлението на риска, който е в основата на
извършвания от държавите членки подбор на декларациите за внос, подлежащи
на митнически контрол.

3.19. Специалният доклад на ЕСП признава, че рамката на Комисията за

управление на риска е важна стъпка за еднаквото прилагане на митническия
контрол, но заключава, че тази рамка не гарантира достатъчно хармонизиран
избор на ниво държави членки на вносни операции, които да бъдат подложени
на контрол с цел защита на финансовите интереси на ЕС 24. Това се дължи основно
на слабости при нейното проектиране, които позволяват да има съществени
различия в начина, по който държавите членки я прилагат. ЕСП отбелязва, че
Комисията е продължила да разкрива слабости и различия в множеството
национални контролни стратегии за преодоляване на риска от занижаване на
стойността на вноса в хода на своите последващи инспекции, свързани с ТСР,
в държавите членки (вж. каре 3.3).

23

Вж. Специален доклад на ЕСП № 04/2021 „Митнически контрол — недостатъчната
хармонизация вреди на финансовите интереси на ЕС“, точка 33.

24

Пак там, точка 62.
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Каре 3.3
Според оценката на Комисията стратегиите за контрол на
държавите членки, насочени към преодоляване на риска от
занижаване на стойността на вноса, все още са незадоволителни
като цяло
През 2018 и 2019 г. Комисията е извършила инспекции във връзка с ТСР по
отношение на стратегиите за митнически контрол на всички държави членки,
насочени към преодоляване на риска от занижаване на стойността на вноса.
Нейното заключение е, че националните стратегии за контрол са или
частично задоволителни, или незадоволителни в 24 от 28 държави членки 25.
Последващите инспекции на Комисията през 2019 и 2020 г., разгледани от
ЕСП, показват, че три държави членки и Обединеното кралство са подобрили
стратегиите си за контрол (от незадоволителни на частично задоволителни).
Общата ситуация обаче продължава да не е на необходимото ниво.
Брой държави членки и Обединеното кралство
Първоначална оценка

4

Оценка след проследяване

4

15

9

19

Задоволителна
Частично задоволителна
Незадоволителна

Източник: ЕСП въз основа на докладите на Комисията от инспекциите на ТСР.

25

Вж. точка 3.13 и точка 3.14 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г.

5
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Годишни отчети за дейността
3.20. Информацията, предоставена в годишните отчети за дейността за

2020 г., публикувани от ГД „Бюджет“ и Евростат, като цяло потвърждава
констатациите и заключенията на Европейската сметна палата. В Годишния отчет
за дейността на ГД „Бюджет“ обаче не са посочени установените от ЕСП слабости,
свързани със съставянето на отчетите за ТСР относно събраните и все още
несъбраните мита в Нидерландия (вж. каре 3.2)

3.21. За пета поредна година ГД „Бюджет“ поддържа резерва, съгласно която

стойността на ТСР, прехвърлени в бюджета на ЕС, е неточна, 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
са изчислени количествено загубите на ТСР, относими към Обединеното кралство,
след което обхватът ѝ е разширен и до останалите държави членки през 2018 г.,
без остойностяване.

3.22. Решението на Съда на Европейския съюз по заведеното от Комисията

дело за нарушение срещу Обединеното кралство във връзка със загубите на ТСР
поради вноса със занижена стойност от Китай все още предстои. Последното
предприето действие е заседанието на Съда на 8 декември 2020 г. Общият
размер на потенциалните загуби, свързани с посочената по-горе резерва, които са
вписани като вземания в консолидираните годишни отчети на Европейския съюз
за 2020 г., възлиза на 2,1 млрд. евро главница. Също така са вписани лихви
в размер на 1,6 млрд. евро, свързани с големия дял изчислени мита за минали
периоди назад до 2011 г., които все още не са внесени.
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Заключение и препоръки
Заключение

3.23. 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. В същото време
ключовите системи за вътрешен контрол на традиционните собствени ресурси
(ТСР), които одиторите провериха в някои държави членки, и приключването на
цикъла на верификация на БНД, проверено в Комисията, са частично ефективни
поради слабостите, които продължават да съществуват (вж. точки 3.9—3.17).

3.24. ЕСП констатира сериозни слабости и в упражнявания от държавите

членки контрол за намаляване на разликата между дължимите и събраните мита,
които изискват действия от страна на ЕС. Тези слабости не са в противоречие
с изразеното от ЕСП одитно становище относно приходите, тъй като те не засягат
операциите, свързани с отчетите, а само риска, че ТСР може да са непълни. В своя
неотдавнашен специален доклад относно митническия контрол ЕСП препоръчва
подобрения в тази област 26 (вж. точки 3.18 и 3.19).

Препоръки

3.25. В приложение 3.4 са представени констатациите от последващия

преглед на Европейската сметна палата на две препоръки, отправени в Годишния
доклад за 2017 г., и две препоръки, отправени в Годишния доклад за 2018 г., за
които срокът за изпълнение е бил до края на 2020 г. Комисията е изпълнила една
препоръка в значителна степен, а три препоръки — в известна степен.

3.26. Въз основа на извършения преглед и предвид констатациите

и заключенията за 2020 г. ЕСП препоръчва:

26

Вж. Специален доклад на ЕСП № 04/2021 „Митнически контрол — недостатъчната
хармонизация вреди на финансовите интереси на ЕС“, препоръка 1 „Да се засили
еднаквото прилагане на митнически контрол“ и препоръка 2 „Да се разработи
и въведе пълноценен механизъм за анализ и координация на равнището на ЕС“.
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Препоръка 3.1 — Преглед и актуализация на подхода за
верификация с цел съкращаване на периода, през който
данните за БНД остават отворени за промяна
ЕСП препоръчва на Комисията да разгледа и актуализира своя подход за
верификация на данните на държавите членки за БНД в бъдещите многогодишни
цикли, за да оптимизира допълнително процеса и да съкрати периода, през който
данните за БНД остават отворени за промени след края на всеки цикъл.
Срок за изпълнение — до края на 2024 г. (края на текущия цикъл на
верификация)

Препоръка 3.2 — Нужни са повече действия за надлежно
отразяване на въздействието на глобализацията върху БНД
а)

ЕСП препоръчва на Комисията, съвместно със статистическите органи на
държавите членки, да продължи да подобрява отразяването на
въздействието на глобализацията в националните сметки, за да преодолее
резервата относно БНД в тази област за годините след 2018 г.

б)

Ако отражението от премахването на тази резерва по отношение на
националните сметки се различава значително между държавите членки,
Комисията следва да оцени отново качеството на данните за БНД от
предишни години, за да информира бюджетния орган за възможните
последици от тези изменения на статистическите данни за приходния
бюджет от 2010 г. насам.

Срок за изпълнение — до средата на 2023 г.

Препоръка 3.3 — Надеждност на отчетите за ТСР на
Нидерландия
ЕСП препоръчва на Нидерландия да направи необходимото за предоставянето на
надеждни месечни и тримесечни отчети за ТСР, като преодолее съществуващите
в момента слабости на митническата ИТ система, свързани с липсата на одитна
следа, с риска от дублиране на записи и с неправилното разпределение на
частичните плащания.
Срок за изпълнение — до края на 2022 г.
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Приложения
Приложение 3.1 — Резултати от тестовете на операциите,
свързани с приходите
2020 г.

2019 г.

55

55

РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ИЗВАДКАТА
Общ брой операции

ОЦЕНКА НА ОТРАЖЕНИЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗМЕРИМИТЕ ГРЕШКИ

Изчислен процент грешки

Източник: ЕСП.

Незасегнати Незасегнати
от
от
съществено съществено
ниво на
ниво на
грешки
грешки
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Приложение 3.2 — Брой на поддържаните резерви относно
БНД и ДДС и отворените въпроси по ТСР по държави членки
към 31.12.2020 г.
Резерви, свързани с ДДС

Отворени въпроси, свързани с ТСР
Резерви, свързани с БНД
0

Обединено кралство
Нидерландия
Гърция
Белгия
Полша
Ирландия
Франция
Румъния
Германия
Испания
Люксембург
Португалия
Хърватия
Австрия
България
Дания
Италия
Малта
Словакия
Швеция
Латвия
Финландия
Литва
Чехия
Унгария
Кипър
Естония
Словения

10

20

30

40

41

7

42
16

1

18
6

25

1

2

11

15

8

12
4

1

21

19
12

70

2

3

3

60
18

8

6
35

10

50

5

8

4
9

19
22

2

16
10

6
6

3

8

16
11

1
5 1

4 1

11

7

2 6

9
22

1

13
7

5 2 3
5 1 4
4 2 3
5 12
4 11
3 2
3

Отворени
Резерви,
Резерви,
въпроси по ТСР свързани с ДДС свързани с БНД
ОБЩО 31.12.2020 г.
ОБЩО 31.12.2019 г.

326
356

104
95

157
29

Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията 27.
27

Стойностите за резервите във връзка с БНД включват само резервите за конкретни
операции по отношение на съставените данни към 2010 г. в конкретни компоненти
на националните сметки на засегнатите държави членки. За всяка държава членка и за
Обединеното кралство съществуват и хоризонтални резерви, както и специфична
резерва за конкретна процедура по отношение на данните за БНД на Обединеното
кралство за периода 2016—2020 г. и една обща резерва за Франция.
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Приложение 3.3 — Процедура за изготвяне на отчетите за
ТСР за мита (събрани и все още несъбрани) и включването
им в отчетите и бюджета на ЕС
Икономически оператори
Представят декларации за внос пред националните митнически
органи
Плащат дължимите мита
Внасят стоки на пазара на ЕС

В обхвата на Декларацията за
достоверност
Държави членки
Установяват, вписват в отчетите и
събират мита
Докладват пред Комисията

Месечен отчет
за събраните мита

Тримесечен отчет
за несъбраните мита

Държави членки
Внасят 80 % от събраните мита (ТСР)
в бюджета на ЕС

Държави членки
Вземат всички необходими мерки, за
да осигурят събиране на вземанията
Управляват предстоящите за събиране
мита

Отчети и бюджет на ЕС
Вписват се в отчетите като получени
приходи
Част от годишния бюджет на ЕС

Отчети на ЕС
Вписват се в отчетите като приходи,
които следва да бъдат получени
(вземания)

Източник: ЕСП въз основа на действащото законодателство и правила на ЕС.
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Приложение 3.4 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки
— Проследяване на изпълнението на предишни препоръки, свързани с приходите
Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

ЕСП препоръчва на Комисията:
ТСР
Препоръка 1:

2017

До края на 2020 г. да подобри осъществявания от нея
мониторинг на потоците на внос, включително чрез пошироко използване на техники за извличане на данни,
за да анализира необичайните практики и причините за
тях, и да предприема своевременни действия, за да
гарантира, че дължимите суми от ТСР се предоставят
и са на разположение.

X

Собствени ресурси на база ДДС
Препоръка 2:
До края на 2019 г. да извърши преглед на
съществуващата рамка за контрол и по-добре да
документира нейното прилагане при проверките на
изчисленията на държавите членки на техните
среднопретеглени ставки (СПС), използвани за
получаване на хармонизирани бази за ДДС.

X

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъ
чни данни
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Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

2018 г.

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

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

Източник: ЕСП.

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъ
чни данни
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Бележки относно анализа на ЕСП за постигнатия напредък:
Годишен доклад за 2017 г.
Препоръка 1:
Комисията (ГД „Бюджет“) понастоящем използва базите данни THESEUS и Surveillance II, за да извършва мониторинг на тенденциите за занижаване на стойността
в държавите членки. През декември 2020 г. ГД „Бюджет“ е създала нов екип за анализ на данни, който следва да подпомага решенията в областта на
митническите политики и стратегията за налагане на изпълнението. Все още предстои обаче да бъдат определени отговорностите на този екип, честотата на
анализ на данните и за какво ще бъде използван този анализ.
Комисията (ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“) е започнала да разработва няколко инструмента, които ще подобрят анализа на данни за вносните
потоци. Тя обаче счита, че мониторингът на тези потоци няма да се подобри значително, докато базата данни Surveillance III не влезе в експлоатация 28, което не
се очаква преди януари 2023 г.
През 2019 г. службите на Комисията (ГД „Бюджет“, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ и ОЛАФ) са обединили своите ресурси за пилотен проект за
Съвместен аналитичен капацитет, чиято цел е да изследва използването на техники за извличане/анализ на данни. Проследяването на това действие се извършва
в момента.
През септември 2020 г. Комисията е публикувала своя План за действие в областта на митниците (за периода 2020—2024 г.), който предвижда разработването на
анализ на данни на ниво ЕС. ЕСП беше информирана, че Комисията очаква да изпълни изцяло препоръката до края на 2022 г.
Препоръка 2:
Комисията (ГД „Бюджет“) е преразгледала процедурите си за контрол по отношение на проверката на изчисленията на държавите членки на среднопретеглената
ставка на ДДС. Това е подобрило прозрачността, проследимостта и непрекъснатостта на контрола. ЕСП обаче установи, че оценката на въздействието на
потенциалните слабости в националните сметки (обхванати от общите резерви по отношение на БНД), свързани с изчислението на среднопретеглената ставка, не
е подкрепена от задоволителни доказателства.

28

Вж. каре 3.2 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г.
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Годишен доклад за 2018 г.
Препоръка 1:
ЕСП приветства въведеното от Комисията (ГД „Бюджет“) допълнително формализиране на оценката на риска по отношение на планирането на инспекциите на
ТСР. ЕСП обаче отбелязва, че рамката за оценка на риска все още не показва оценката на нивото на риск за всяка държава членка. Тематичните области, избирани
за инспекция на ТСР, все още не се основават на по-широка оценка на рисковете, свързани с митниците, в т.ч. тяхното въздействие и вероятност за възникването
им.
Препоръка 2:
Обхватът на месечните и тримесечните проверки, които Комисията (ГД „Бюджет“) извършва на отчетите за събраните и все още несъбраните мита (сметки А и Б),
за да установи необичайни тенденции, не е бил разширен в съответствие с препоръката на ЕСП. Той продължава да бъде ограничен предимно до проверки на
съгласуваността на месечните и тримесечните отчети за ТСР. Анализът на тези отчети се използва и за подготовката на годишните инспекции на ТСР. През 2020 г.
Комисията (ГД „Бюджет“) е започнала да извършва ad-hoc проверки и одити по документи, за да отговори на възникващите тенденции, засягащи управлението на
ТСР, като например рисковете, свързани със занижаване на стойността на вноса в някои държави членки.
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Глава 4
Конкурентоспособност
за растеж и работни места
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Съдържание
Точки

Въведение

4.1.-4.5.

Кратко описание

4.2.-4.4.

Обхват и подход на одита

Редовност на операциите

4.5.
4.6.-4.22.

Разходите за персонал продължават да бъдат основен
източник на грешки, по-специално при разходите за
научни изследвания

4.13.-4.17.

Въпроси, свързани с възлагането на дейности на
подизпълнители

4.18.-4.21.

Видове грешки при други преки разходи

Преглед на информацията относно редовността,
предоставена от одитираните обекти
При формирането на извадките на ниво одитирани
декларации за разходи невинаги са спазвани
установените процедури

4.22.

4.23.-4.29.

4.27.

Въпреки въведените от Комисията подобрения,
представителният процент грешки вероятно е занижен

4.28.-4.29.

Годишни отчети за дейността и други управленски
документи

4.30.-4.37.

Заключение и препоръки

4.38.-4.42.

Заключение

4.38.-4.40.

Препоръки

4.41.-4.42.
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Приложения
Приложение 4.1 — Резултати от тестването на операции
от подфункция „Конкурентоспособност за растеж
и работни места“
Приложение 4.2 — Проследяване на изпълнението на
предишни препоръки, свързани с подфункция
„Конкурентоспособност за растеж и работни места“
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Въведение
4.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна

палата (ЕСП) по отношение на подфункция 1а „Конкурентоспособност за растеж
и работни места“ (МФР1а) на многогодишната финансова рамка. В каре 4.1 са
представени обобщено основните дейности и разходи по тази подфункция през
2020 г.

Каре 4.1
Подфункция 1а от МФР „Конкурентоспособност за растеж
и работни места“ — разбивка за 2020 г.
Плащания през 2020 г. — процент от бюджета на ЕС и разбивка
(млрд. евро)
Конкурентоспособнос
т 24,1
(13,9 %)

Изследвания
13,6 (56,4 %)

173,3 млрд.
евро

Образование, обучение,
младеж и спорт
3,1 (12,8 %)
Транспорт и енергетика
2,4 (10,2 %)
Космическо пространство
1,6 (6,5 %)
Други дейности и
програми
3,4 (14,1 %)
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Одитирана популация за 2020 г. спрямо плащанията
0

5

10

15

20

(млрд. евро)
25

авансови плащания⁽*⁾: 17,8

Извършени
плащания

общо: 24,1

междинни / окончателни плащания: 6,3

Одитирана
популация

общо: 16,3
уравняване на авансови плащания⁽*⁾: 10,0

В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 11).
(*)

Източник: Консолидирани отчети на Европейския съюз за 2020 г.

Кратко описание

4.2. По подфункция „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ се

финансират различни програми, които имат за цел насърчаване на приобщаващо
общество, стимулиране на растежа, подкрепа за научноизследователска
и развойна дейност и иновации и създаване на работни места в ЕС.

4.3. Основните програми по тази подфункция са „Хоризонт 2020“1 за областта

на научните изследвания и иновациите (и нейният предшественик Седма рамкова
програма 2 (7РП) и „Еразъм+“ за областта на образованието, обучението,
младежта и спорта. Подфункция 1а от МФР обхваща също големи
инфраструктурни проекти, като космическите програми „Галилео“ (глобалната
навигационна спътникова система на ЕС) и EGNOS (Европейската геостационарна
служба за навигационно покритие), и приноса на ЕС към Международния
термоядрен експериментален реактор (ITER) и Механизма за свързване на Европа

1

Рамкова програма за научни изследвания и иновации 2014—2020 г. („Хоризонт 2020“).

2

Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (2007—
2013 г.).
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(МСЕ). Тя включва също така и финансови инструменти, например Европейския
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

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. По отношение
на програма „Еразъм+“ разходите се управляват предимно от национални
агенции от името на Комисията (около 80 % от безвъзмездната финансова
помощ).

Обхват и подход на одита

4.5. Прилагайки изложените в приложение 1.1 одитен подход и методи,

Европейската сметна палата провери следните елементи от тази подфункция на
МФР за 2020 г.:
а)

извадка от 133 операции, в съответствие с точка 9 от приложение 1.1.
Извадката е съставена така, че да бъде представителна за целия набор от
операции в рамките на тази подфункция от МФР. Тя включва 84 операции от
областта на научните изследвания и иновациите (80 по „Хоризонт 2020“ и 4
по 7РП) и 49 операции по други програми и действия, по-специално
„Еразъм+“, МСЕ, финансови инструменти и космическите програми.
Одитирани са бенефициенти от 22 държави членки и Обединеното кралство,
както и 4 държави извън ЕС. Целта на ЕСП беше да извърши специфична
оценка на тази подфункция от МФР, която да допринесе за изготвянето на
цялостната декларация за достоверност, както е посочено в приложение 1.1;

б)

данни за редовността в годишните отчети за дейността на Генерална
дирекция „Научни изследвания и иновации“, Генерална дирекция
„Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и Изпълнителна агенция за
иновации и мрежи (INEA), които след това бяха включени от Комисията
в Годишния ѝ доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ);

в)

изпълнението от Комисията на дейности за преодоляване на слабостите,
установени от ЕСП в предходни години по отношение на надеждността на
последващите одити, разглеждащи редовността на разходите по програма

124

„Хоризонт 2020“. Всяка година ЕСП изтъква тези слабости, с цел в бъдеще да
се използва по-добре наличната информация относно редовността.
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Редовност на операциите
4.6. Резултатите от тестовете на операциите са обобщени в приложение 4.1. От

проверените 133 операции в 64 (48 %) се съдържат грешки. Въз основа на 37-те
грешки, остойностени от ЕСП, процентът грешки е изчислен на 3,9 % 3. В каре 4.2 е
представена разбивка на изчисления от ЕСП процент грешки за 2020 г., като се
прави разграничение между операциите в областта на научните изследвания
и тези в други области.

Каре 4.2
Разбивка на изчисления процент грешки по видове грешки
Научни изследвания

5%

27%

Недопустими преки разходи за персонал

Липса на основни оправдателни документи/ липса на
одитна следа/ неизвършени разходи

15%

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

17%

2%

66 %

16 %

7%
0%

10 %

34 %

Неправомерни/дискриминационни критерии за подбор
или избор на изпълнител, включени в обявления за 0%
обществени поръчки или тръжни документи
Недопустими непреки разходи и разходи за
подизпълнители

Друго

1%
10 %

20 %

30 %

40 %

Източник: ЕСП.

4.7. Разходите по 7РП и програма „Хоризонт 2020“ продължават да бъдат

високорискова област и основен източник на откритите от ЕСП грешки. В 28 от
общо 84-те операции от областта на научните изследвания и иновациите
в одитната извадка бяха открити количествено измерими грешки, свързани

3

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 1,9 % и 5,8 %
(съответно долна и горна граница на грешките).
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с недопустими разходи. Това представлява 66 % от изчисления от ЕСП процент
грешки за тази подфункция за 2020 г.

4.8. По отношение на програма „Хоризонт 2020“ ЕСП вече докладва за

подобренията в разработването на програмите и стратегията за контрол на
Комисията 4. Някои опростявания на мерките са улеснили бенефициентите и са
допринесли за намаляването на риска от грешки. Резултатите от одита на ЕСП
и оценката, извършена от самата Комисия (вж. точка 4.32) обаче показват, че това
не е намалило процента грешки под прага на същественост от 2 %.

4.9. По отношение на други програми и дейности ЕСП установи количествено
измерими грешки при девет от 49-те операции от извадката. Те включват:
а)

един случай на грешка при процедура за възлагане на обществена поръчка
(МСЕ);

б)

едно неизпълнено важно условие за плащане 5 (програма на Европейските
служби по заетостта);

в)

разходи, направени извън периода на допустимост по проекта (Европейска
статистическа програма);

г)

недопустими разходи за персонал (при Научната програма на
изследователския фонд за въглища и стомана и при МСЕ);

4.10. Комисията е приложила корективни мерки, които са засегнали пряко

шест от операциите от извадката на ЕСП. Тези мерки са от значение за
изчисленията на ЕСП, тъй като са намалили изчисления процент грешки за
настоящата глава с 0,12 процентни пункта. При четиринадесет 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
4

Например, в точка 5.13 от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г. 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“.

5

Одитираният бенефициент не е поискал писмена декларация от бъдещите
работодатели на кандидатите за работа, в която да се посочва, че политиката по
заетостта на дружеството не покрива разходите за преместване. С тази декларация се
цели да се избегне двойното финансиране на такива разходи.
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част от неразкритите грешки са свързани с разходи за персонал. Ако Комисията
или външните одитори, наети от бенефициентите 6, бяха използвали правилно
цялата налична информация, размерът на изчисления процент грешки за
настоящата глава щеше да бъде с 1,6 процентни пункта по-нисък.

4.11. По отношение на разходите за научни изследвания одиторите, наемани

от самите бенефициенти в края на проекта, предоставят удостоверения за
финансовите отчети (СФО). С тях се цели да се помогне на Комисията да провери
дали разходите, декларирани във финансовите отчети, са допустими.
Европейската сметна палата обаче многократно е отбелязвала слабости във
връзка с тези удостоверения 7. Тя установи, че десет от 14-те случая на
количествено измерими грешки, които е могло да бъдат открити, не са
установени от одиторите, предоставили удостоверенията.

4.12. Освен това някои категории разходи за единица, като разходите за

осигуряване на транснационален достъп до научноизследователска
инфраструктура, не се проверяват от външните одитори, тъй като Комисията не
изисква от тях да извършват такива проверки. Въпреки че разходите за единица
като цяло са по-малко податливи на грешки отколкото възстановяването на
действителните разходи, количеството единици, за които са подадени заявки, все
пак може да е неправилно, както установиха одиторите на ЕСП. Ето защо тези
грешки има вероятност да не бъдат открити от системата за контрол на
Комисията.

Разходите за персонал продължават да бъдат основен
източник на грешки, по-специално при разходите за научни
изследвания

4.13. Правилата за деклариране на разходи за персонал по програма

„Хоризонт 2020“ все още са сложни, въпреки положените усилия за опростяване,
и изчисляването на разходите продължава да бъде основен източник на грешки
в заявките за възстановяване на разходи. Както отбеляза ЕСП в предишните си

6

Един от елементите на системата на Комисията за контрол включва удостоверенията
за финансовите отчети, издадени от външните одитори, наети от бенефициентите (вж.
точка 4.11).

7

Вж. точка 5.15 от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г. и точка 4.10 от Годишния доклад
на ЕСП за 2019 г.
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годишни доклади8 и в Специален доклад № 28/2018, методологията, използвана
при програма „Хоризонт 2020“ за изчисляване на разходите за персонал, се е
усложнила в някои отношения и това е довело до повишаване на риска от
грешки. От 28-те операции, засегнати от количествено измерими грешки
в извадката на ЕСП от операции от областта на научните изследвания, 20, т.е.
повече от 70 %, са свързани с неправилно прилагане на методологията за
изчисляване на разходите за персонал.

4.14. В предишните си годишни доклади9 ЕСП посочва, че грешки могат да

възникнат поради правилото, според което трябва да се използва годишната
ставка за почасово заплащане от последната приключена финансова година при
декларирането на разходи, свързани със следващата (неприключена) отчетна
година. Освен това, ако служителите са работили единствено по даден проект,
това правило създава допълнителна административна тежест за бенефициентите
и засяга разходите, които ще бъдат възстановени. Посочената по-горе
историческа стойност няма да отразява евентуалното увеличение на заплатите
през следващата година. Затова бенефициентите често не спазват това правило
и декларират действително извършените от тях разходи през неприключената
отчетна година. През 2020 г. одиторите на ЕСП установиха девет такива примера.

4.15. Бенефициентите не могат да декларират действителните разходи за

заплати за текущата финансова година, освен ако не използват месечната
почасова ставка. Одитите на ЕСП обаче показват, че изчисленията, свързани с този
вариант, са твърде сложни и поради това рядко са правилни. Основният проблем
представлява разпределянето на плащанията за периоди, по-дълги от един месец
(като например възнаграждение за отпуск и тринадесета месечна заплата), за
месеците, през които те са получени реално. Бенефициентите често допускат
грешки при това разпределение, като така се променят месечните ставки.

4.16. Други, по-рядко срещани грешки при разходите за персонал са:

използване на теоретични разходи за заплати вместо действителните стойности,
недопустими елементи на заплатата, недопустими часове, отработени извън
периода на допустимост на проекта и неправилно деклариране на разходи за
персонал, командирован от свързани трети страни.

8

Точки 5.34 (доклад за 2017 г.), 5.16 (доклад за 2018 г.) и 4.11 (доклад за 2019 г.),
и препоръка 1 (доклад за 2017 г.) която все още не е изпълнена изцяло.

9

Точки 5.17 (доклад за 2018 г.) и 4.12 (доклад за 2019 г.).
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4.17. По отношение на отчитането на времето ЕСП установи по-малко случаи

на неспазване на формалните изисквания, благодарение на опростяванията,
въведени от Комисията в „Хоризонт 2020“. Извършената от ЕСП проверка на
отчетеното отработено време спрямо отсъствията и официалните празници обаче
показа, че в много случаи служителите все още декларират часове по
финансираните проекти, отработени по време на отсъствия, официални празници
и почивни дни. Недостатъчно доброто качество на системите увеличава риска
съответните записи на отработени часове по финансираните проекти да са
ненадеждни и заявените суми за разходи да са завишени. В един случай
бенефициентът не е представил никакви формуляри с отработено време, поради
което одиторите приеха, че всички разходи за персонал са недопустими.

Въпроси, свързани с възлагането на дейности на
подизпълнители

4.18. При подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ с Комисията бенефициентите следва изрично да посочат частта
от работата, която ще бъде възложена на подизпълнители, така че съответните
разходи да бъдат допустими и да се постигне най-доброто съотношение качествоцена. Разграничаването между собствени дейности и дейности, възложени на
подизпълнител, е важно също така за определяне на допустимостта при
заявяване на непреки разходи: бенефициентите нямат право да правят заявки за
възстановяване на такива разходи в случаите, когато задачите са възложени на
подизпълнител; те обаче могат да поискат възстановяване на 25 % от разходите за
персонал за задачите, които те самите изпълняват.

4.19. При проверката ЕСП установи няколко случая, при които

бенефициентите не са разполагали с достатъчно персонал и са наели външни
консултанти. Те обаче не са съобщили този факт на Комисията преди това и са
поискали възстановяване на разходите за консултантските услуги като собствени
разходи за персонал, наред със съответната фиксирана ставка за непреките
разходи. В тези случаи одиторите установиха, че всички въпросни разходи са
недопустими.

4.20. Този вид грешка засяга предимно частни бенефициенти, за които е

обичайна практика да използват услугите на други дружества. Тези бенефициенти
невинаги са били наясно с различното третиране на преките разходи за персонал
и разходите за външни консултанти по програми, финансирани от ЕС („Хоризонт
2020“ и МСЕ). Рискът от такива грешки е особено висок при МСП, които биват
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насърчавани да участват в научноизследователски програми, но може да
разполагат с малко или никакъв собствен персонал. В каре 4.3 е представен такъв
пример.

Каре 4.3
Примери за разходи за подизпълнители, декларирани като
преки разходи за персонал, които представляват недопустими
непреки разходи
Едно от одитираните МСП всъщност е фиктивно дружество. То не разполага
със собствен персонал, нито със собствени помещения. Адресът на
дружеството е в частното жилище на един от собствениците на МСП.
Дружеството е разчитало на услугите на лица на свободна практика, които са
работили от други части на страната или от чужбина. То е декларирало
плащанията за работещите на свободна практика като преки разходи за
персонал. Що се отнася до собствената им работа по проекта, собствениците
са сключили споразумения за консултантски услуги със собственото си
дружество. Те са фактурирали услугите си на дружеството и впоследствие са
поискали възстановяване от ЕС по ставки почти три пъти по-високи от
ставките по „Хоризонт 2020“, определени за собствениците на МСП, които не
получават заплата. В резултат на неправилно класифициране на разходи за
подизпълнител като разходи за персонал дружеството също така
неправомерно е поискало възстановяване на 115 000 евро за непреки
разходи за персонал и помещения, с които не е разполагало.

4.21. Бенефициентите се затрудняват също да разберат разликата между

възлагане на задачи по дадени действия 10 на подизпълнители и предоставяне на
„други стоки и услуги“ 11. Това води до неправилна класификация на разходите

10

Договорите за възлагане на дейности на подизпълнители се сключват за изпълнение
на задачи по конкретни действия или на части от тях, посочени в описанието на
действието.

11

Договори за закупуване на стоки, строителство или услуги, които не са свързани
с изпълнението на задачи по действия, но са необходими за тяхното изпълнение. Тази
категория обхваща елементи, които не са свързани с научни изследвания, като
закупуване на консумативи, разходи за разпространяване на резултатите, превод,
организиране на прояви и т.н.
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в заявленията на бенефициентите и има отражение върху правото им на
възстановяване на непреки разходи, както е посочено в точка 4.18.

Видове грешки при други преки разходи

4.22. Видовете грешки, които одиторите на ЕСП откриха при другите

категории разходи, включват недопустими разходи за оборудване, подлежащ на
приспадане ДДС, неосъществени разходи, пътувания, които не са свързани
с проекта, и неправилни валутни курсове. В каре 4.4 е показан пример на заявка
за възстановяване на разходи, в която се съдържат няколко вида грешки.

Каре 4.4
Пример на заявка за възстановяване на разходи, в която се
съдържат различни грешки
Бенефициент в енергийния сектор декларира разходи за персонал,
оборудване и други. Той е декларирал над 1500 часа, отработени от двама
служители през почивните дни и по време на официални празници,
90 000 евро амортизационни разходи за оборудване, което не притежава,
и 20 % недопустим ДДС за приспадане върху разходи за консумативи.
Приложил е и различни неправилни валутни курсове за разходите, направени
в местна валута.
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Преглед на информацията относно
редовността, предоставена от
одитираните обекти
4.23. Комисията използва резултатите от своите последващи одити като

основа за изчисляване на размера на средствата, изложени на риск при плащане;
тя публикува тези данни в годишните отчети за дейността, изготвени от
генералните дирекции. Около 20 % от последващите одити на всички служби на
Комисията, работещи по програма „Хоризонт 2020“, се извършват от Общата
служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“ (ОСО), а 80 % — от частни
одиторски дружества 12, избрани чрез тръжна процедура. Общата служба за одит
изготвя представителна извадка от декларации за одобрени разходи за целите на
последващия одит приблизително на всеки 18 месеца.

4.24. За годишните доклади на ЕСП за 2018 г. и 2019 г. одиторите провериха

извадка на случаен принцип от 20 последващи одита, взети от представителната
извадка на Комисията от плащания по „Хоризонт 2020“. Одиторите извършиха
този одит с цел да се използва по-добре наличната информация за редовността
в бъдеще. От разгледаните 40 одита за този двугодишен период одиторите
установиха, че в 17 случая заключенията не са били надеждни 13.

4.25. През 2020 г. ЕСП извърши преглед на процедурите на Комисията за

последващ одит, с цел проследяване на установените през предходни години
слабости, за които са отправени препоръки в годишните доклади на ЕСП за 2018 г.
и 2019 г. ЕСП отбеляза, че Общата служба за одит е предприела действия за
подобряване на качеството на своите последващи одити, например чрез
повишаване на изискванията за качество по отношение на частните одиторски
дружества в последната покана за участие в търг, обявена през 2020 г., и чрез
осигуряване на редовно обучение на одиторските дружества и вътрешните
одитори.

12

Независимите дружества за одит прилагат същата методология за одит като
одиторите от Общата служба за одит.

13

Вж. точка 5.33 от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г. и точка 4.27 от Годишния доклад
на ЕСП за 2019 г.
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4.26. За всички девет последващи одита от представителната извадка

(свързани с 11 декларации за разходи), започнати през 2019 г. или 2020 г.
и приключени през 2020 г., ЕСП провери дали процедурите за формиране на
извадки са спазени и дали ОСО е преразгледала стандартните одитни контролни
списъци, които трябва да бъдат попълвани за всеки одит. Одиторите също така
съставиха извадка на случаен принцип от 10 одита, за които провериха как ОСО е
приложила корекциите към методологията за изчисляване на процента грешки.

При формирането на извадките на ниво одитирани
декларации за разходи невинаги са спазвани установените
процедури

4.27. ЕСП установи, че проверителите на качеството в рамките на ОСО не са

разгледали формирането на извадките в институцията или от външни одитори за
техните одити. В два случая ЕСП откри нарушение на правилата на ОСО за
формиране на извадки и установи, че в повечето случаи информацията,
необходима за повторно създаване на извадката, е била налична само на ниво
одитори и не е била поискана от проверителите от ОСО. Освен това беше
установено, че ОСО не проверява дали частните одиторски дружества са
попълнили стандартните контролни списъци за одита, изготвени от тази служба
за документиране на одитната дейност.

Въпреки въведените от Комисията подобрения,
представителният процент грешки вероятно е занижен

4.28. С цел да бъде коригиран методологическият проблем, посочен по-рано

от ЕСП, който е довел до занижаване на процента грешки 14, ОСО е изчислила
стойност за компенсация въз основа на 790 одита, приключени през 2020 г.
В резултат на това процентът на грешките е увеличен с 0,41 процентни пункта,
което е докладвано в проверените от ЕСП годишни отчети за дейността (вж. точка
4.30). Одиторите не установиха значителни разлики в повторно извършените
проверки на 10 изчисления. Те обаче установиха, че процедурите за формиране

14

Процентът грешки е 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. точка 5.34 от Годишния доклад за 2018 г.
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на извадки в два от 10-те случая не са в пълно съответствие с правилата на ОСО за
формиране на извадки по отношение на последващите одити по „Хоризонт 2020“.

4.29. В отговор на констатациите на ЕСП от количествен характер от

прегледите на 40 последващи одита през 2018 г. и 2019 г., ОСО е изчислила
допълнително увеличение от 0,13 процентни пункта за допълване на
представителния процент грешки. Това увеличение не е изрично посочено
в годишните отчети за дейността. Одиторите отчитат усилията на ОСО за
количествено определяне на отражението, въпреки че преразгледаният процент
не отчита това, че такива грешки може да са допуснати и в последващите одити,
които не са проверени от ЕСП. Някои наши констатации се базират също така на
качествени аспекти, например слабости в одитните процедури. Ето защо е
възможно процентът на грешките да е занижен.
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Годишни отчети за дейността и други
управленски документи
4.30. Проверените от ЕСП годишни отчети за дейността15 (ГОД) отразяват

наличната информация и дават вярна оценка за финансовото управление на
съответните генерални дирекции / изпълнителни агенции по отношение на
редовността на операциите във връзка с разходите по подфункция 1а от МФР.

4.31. Одитната дейност по 7РП е приключена. ГОД на ГД „Научни изследвания

и иновации“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ потвърждават,
че кумулативният процент остатъчни грешки за 7РП е над 2 % 16. Поради
наличието на минимален праг при помощта по отношение на финансовите
резерви17, въведен през 2019 г., нито една от двете дирекции не е докладвала
остойностени резерви. Същото се отнася и за Научната програма на
изследователския фонд за въглища и стомана (3,13 %), управляван от ДГ „Научни
изследвания и иновации“.

4.32. По отношение на „Хоризонт 2020“ ГД „Научни изследвания и иновации“

докладва очакван представителен процент грешки в размер на 2,95 % за всички
генерални дирекции и други органи на ЕС, които управляват разходите на ЕС за
научни изследвания. Процентът остатъчни грешки е 2,24 % за ГД „Научни
изследвания и иновации“ и 2,20 % за ГД „Съобщителни мрежи, съдържание
и технологии“. Последващите одити, в които се разглежда процентът грешки,
обхващат плащания, извършени през периода 2014—2019 г. Резултатите от одита
при двете генерални дирекции показват, че процентът грешки ще остане
в диапазона 2—5 %, определен от Комисията. Комисията не счита, че е
необходимо да се формулира резерва за разходите по „Хоризонт 2020“, тъй като

15

ГД „Научни изследвания и иновации“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание
и технологии“ и Изпълнителна агенция за иновации и мрежи.

16

3,51 % за ДГ „Научни изследвания и иновации“ и 3,22 % за ГД „Съобщителни мрежи,
съдържание и технологии“.

17

Остойностените резерви от ГОД се считат за „несъществени“, по отношение на
процента остатъчни грешки над прага на същественост от 2 %, при сегменти,
представляващи под 5 % от общия размер на плащанията на дадена генерална
дирекция и с финансово отражение под 5 млн. евро.
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тенденцията приближава крайната цел за ниво остатъчни грешки от 2 % за
програмата.

4.33. Що се отнася до програмите по ПКИ и МСЕ, ГД „Съобщителни мрежи,

съдържание и технологии“ докладва кумулативни проценти остатъчни грешки,
които далеч надхвърлят прага на същественост от 2 % (7,6 % и 4,75 %). Въпреки
това, предвид много ниската стойност на плащанията и слабото финансово
отражение, по тези програми не са изразени резерви, в съответствие
с минималния праг за изразяване на финансови резерви.

4.34. В своя годишен отчет за дейността Изпълнителна агенция за иновации

и мрежи отчита процент остатъчни грешки в размер на 2,45 % за „Хоризонт 2020“
и 4,73 % за МСЕ – Telecom. Изпълнителна агенция за иновации и мрежи не е
изразила резерви нито за „Хоризонт 2020“, поради прилагания от Комисията праг
на същественост, нито за МСЕ – Telecom, поради съществуващия минимален праг.

4.35. В Годишния отчет за дейността за 2020 г. ГД „Научни изследвания

и иновации“ е отчела 22 неизпълнени препоръки на Службата за вътрешен одит.
Четири препоръки са класифицирани като „много важни“, като две от тях са
свързани със стратегията за последващ одит на ОСО, а другите две се отнасят до
управлението на експерти. Всички просрочени препоръки са изпълнени
и плановете за действие за всички неизпълнени препоръки са финализирани
и одобрени.

4.36. Заключението на Службата за вътрешен одит е, че системите за

вътрешен контрол, въведени за одитираните от нея процеси, действат ефективно
в ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, както и в Изпълнителна
агенция за иновации и мрежи, с изключение на една много важна препоръка,
формулирана след одита. Тази препоръка се отнася до методологията за
последващ одит, прилагана от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за
оценка на законосъобразността и редовността на измененията на договорите за
изпълнение.

4.37. ЕСП провери информацията в ГДУИ на Комисията за 2020 г. относно

изчисления риск при плащане в областите на политиката, включени в подфункция
1a от МФР. Комисията не изчислява единен процент за подфункция 1а от МФР,
а два отделни — един за областта на научните изследвания, промишлеността,
космическите технологии, енергетиката и транспорта (1,8 %), и друг за областта
„Други вътрешни политики“ (1,3 %). Въз основа на данните на Комисията ЕСП
изчисли, че процентът за подфункция 1а от МФР като цяло вероятно е 1,6 %. Този
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процент е под прага на същественост и под изчисления от ЕСП диапазон на
процента грешки. Затова ЕСП счита, че въпреки мерките, които Комисията вече е
предприела, процентът все още е занижен.
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Заключение и препоръки
Заключение

4.38. Като цяло одитните доказателства, получени от ЕСП и представени

в настоящата глава, показват, че цялостното ниво на грешки при разходите по
подфункция „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ е съществено. По
отношение на тази подфункция от МФР тестването на операции от ЕСП показва,
че изчисленият общ процент грешки е 3,9 % (вж. приложение 4.1). Резултатите
показват, че процентът грешки продължава да бъде висок при разходите за
научни изследвания и иновации — областта, която е основен източник на грешки,
особено при разходите за персонал, и много по-нисък за останалите области от
подфункцията.

4.39. Комисията е предприела мерки за подобряване на качеството на

последващите одити. При наблюдението и проверката им обаче все още се
наблюдават слабости. Тя е преразгледала метода за изчисляване на
представителния процент грешки за „Хоризонт 2020“, което е довело до
увеличение с 0,41 процентни пункта.

4.40. Изчисленият риск при плащане, представен в ГДУИ на Комисията (след

повторните изчисления на ЕСП — в размер на 1,6 %), е под прага на същественост
и под долната граница на изчисления от нас диапазон на процента грешки.

Препоръки

4.41. В приложение 4.2 са представени констатациите на ЕСП от последващия

преглед на изпълнението на препоръките, отправени в годишните ѝ доклади за
2018 г. и 2019 г., които е трябвало да бъдат изпълнени до 2020 г. 18 Комисията е
изпълнила изцяло четири от тези препоръки, а две — в значителна степен.

4.42. Въз основа на извършения преглед и предвид констатациите

и заключенията за 2020 г. ЕСП препоръчва на Комисията:

18

Препоръките, отправени от ЕСП в нейния годишен доклад за 2017 г., изискват
изпълнение на необходимите действия до края на 2018 г. Поради това ЕСП ги
проследи в годишния доклад за 2018 г.
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Препоръка 4.1
Да се разшири обхватът на удостоверенията за финансовите отчети, така че да
включа категориите разходи за единица за новата рамкова програма за научни
изследвания „Хоризонт Европа“, за да се повиши нивото на откриване
и коригиране на грешки при разходите за единица.
Срок за изпълнение — 2022 г.

Препоръка 4.2
Да се предприемат действия, в т.ч. периодичен преглед на основните причини за
грешки във финансовите отчети, да се предоставят насоки по сложни въпроси,
например правилата за възлагане на дейности на подизпълнители, и да се
проведат информационни кампании с цел намаляване на процента грешки при
„Хоризонт 2020“.
Срок на изпълнение — 2021 г.

Препоръка 4.3
Да се подобри допълнително качеството на последващите одити, като се
преодолеят слабостите в процедурите за формиране на извадки на ниво
декларации за разходи и се приложат корекции към метода за изчисляване на
грешки за „Хоризонт Европа“.
Срок за изпълнение — 2022 г.
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Приложения
Приложение 4.1 — Резултати от тестването на операции от
подфункция „Конкурентоспособност за растеж и работни
места“
2020 г.

2019 г.
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130

3,9 %

4,0 %

РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ИЗВАДКАТА
Общо операции
ОЦЕНКА НА ОТРАЖЕНИЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНО
ИЗМЕРИМИТЕ ГРЕШКИ
Изчислен процент грешки
Горна граница на процента грешки (UEL)
Долна граница на процента грешки (LEL)

5,8 %
1,9 %
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Приложение 4.2 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки, свързани
с подфункция „Конкурентоспособност за растеж и работни места“
Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

2018

Препоръка на ЕСП

До края на 2020 г. Комисията следва:
Препоръка 1:
да извършва по-насочени проверки на
декларациите за разходи на МСП
и новите участници и да засили
провежданата информационна кампания
относно правилата за финансиране, като
я насочи по-добре към тези важни
бенефициенти.
До края на 2020 г. Комисията следва:
Препоръка 2:

19

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

X

X 19

Комисията е изготвила законодателно предложение за „Хоризонт Европа“, съгласно което концепцията за производствени часове и различните
нормативни методи за изчисляване на разходите за персонал няма да се прилага повече, а се предлага използването само на едно, опростено
изчисление въз основа на дневната ставка. Това изчисление ще се извършва за календарна година и няма повече да се основава на стойности от
последната приключена финансова година. При големите научноизследователски инфраструктури (LRI) тази сложна категория разходи ще бъде
заменена от „вътрешно фактурирани стоки и услуги“, за които в условията за допустимост се вземат предвид обичайните практики на
бенефициентите за изчисляване на разходите.
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

по отношение на следващата рамкова
програма за научни изследвания, да
опрости допълнително правилата за
изчисляване на разходите за персонал
и за оценка на добавената стойност на
механизма за разходи за големи
научноизследователски инфраструктури,
както и да обмисли по какъв начин може
да бъде подобрена нейната
методология.
До средата на 2020 г. Комисията следва:
Препоръка 3:
по отношение на програма „Хоризонт
2020“, да обърне внимание на
констатациите, направени в контекста на
нашата проверка на последващите
одити, свързани с документацията,
последователността при формирането на
извадки и докладването, както
и с качеството на одитните процедури.

20

X 20

Комисията е взела мерки, с които да подобри качеството на процедурата за последващ одит, но все още съществуват някои слабости (вж. точки
4.24, 4.27 и 4.28). ЕСП ще провери ефективността на тези мерки през следващите години.
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

2018

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

Препоръка 4:
да обърне внимание възможно найбързо на заключенията на Службата за
вътрешен одит на Европейската комисия
относно:
— системите за вътрешен контрол на
EACEA за процеса на управление на
безвъзмездната финансова помощ за
програма „Еразъм+“;

X 21

Препоръка 4:
да обърне внимание възможно найбързо на заключенията на Службата за
вътрешен одит на Европейската комисия
относно:
— мониторинга на спазването на
договорните задължения и изискванията
относно докладването във връзка
с разпространението и използването на

X 22

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

21

При последващата проверка, приключила през януари 2021 г., Службата за вътрешен одит изрази положителни заключения относно
прилагането на отправените от нея препоръки.

22

При последващата проверка, приключила през април 2021 г., Службата за вътрешен одит изрази положителни заключения относно прилагането
на отправените от нея препоръки.
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

резултатите от проектите в областта на
научните изследвания и иновациите.

2019

До края на 2020 г. Комисията следва:
Препоръка 3:
да опрости допълнително правилата за
изчисляване на разходите за персонал за
следващата рамкова програма за научни
изследвания („Хоризонт Европа“).

Източник: ЕСП.

23

Вж. бел. под линия 19.

X 23

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни
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Глава 5
Икономическо, социално и териториално сближаване
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Приложение 5.3 — Проследяване на изпълнението на
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147

Въведение
5.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна

палата, свързани с подфункция 1б от МФР „Икономическо, социално
и териториално сближаване“. В каре 5.1 са представени обобщено основните
дейности и разходите по тази функция през 2020 г. Вж. точка 5.7 за допълнителна
информация относно одитната популация за 2020 г.

Каре 5.1
Разбивка за 2020 г. за подфункция 1б от МФР „Икономическо,
социално и териториално сближаване“
Плащания през 2020 г. — процент от бюджета на ЕС и разбивка по
фондове

(млрд. евро)

Сближаване
59,5
(34,3 %)

173,3

млрд. евро

Европейски фонд за
регионално развитие
и други регионални
операции 32,4
(54,5%)
Кохезионен фонд
10,2 (17,1 %)
Европейски
социален фонд
14,7 (24,7 %)
Други
2,2 (3,7 %)
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Одитирана популация за 2020 г. спрямо плащанията
(млрд. евро)
0

Плащания

10

20

30

40

50

плащания за 2014—2020 г. за разходи в
процес на одобряване от Комисията ⁽*⁾ 58,3

60

общо: 59,5

окончателни плащания:
1,2
Одитирана
популация

плащания за 2014—2020 г.,
одобрени през 2020 г.: 46,1

общо: 48,4

уравняване на авансови плащания и плащания през 2017 г. и 2018 г.
за ОП от 2007—2013 г., приключени през 2020 г. : 1,1
Сумата от 58,3 млрд. евро 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 получаване на увереност, които Комисията прие през 2020 г. В съответствие
с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за подробна
информация вж. приложение 1.1, точка 11), такива плащания се считат за предварително
финансиране и следователно не са част от нашата одитна популация за Годишния доклад за
2020 г. Те ще бъдат включени в одитната ни популация през годината, в която Комисията
приеме съответните отчети (например в Декларацията за достоверност за 2021 г. за
плащанията, отнасящи се за счетоводната 2019/2020 година).
(*)

Източник: Консолидирани отчети на Европейския съюз за 2020 г.

Кратко описание
Цели и разходни инструменти на политиката

5.2. Разходите по тази подфункция са насочени към намаляване на разликите
в степента на развитие между отделните държави членки и региони на ЕС и към
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повишаване на конкурентоспособността на всички региони1. Тези цели се
изпълняват:
а)

чрез следните фондове/инструменти при споделено управление:

—

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), чиято цел е преодоляване
на основните дисбаланси между регионите чрез финансова подкрепа за
създаване на инфраструктура и продуктивни инвестиции, насочени към
създаването на работни места, най-вече от предприятията;

—

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;

—

Европейски социален фонд (ЕСФ), който има за цел да насърчава високо ниво
на заетост и създаване на повече и по-добри работни места, включително
посредством мерки по линия на Инициативата за младежка заетост
(ИМЗ), насочена към регионите с висока безработица сред младите хора 2;

—

други по-малки схеми, като например Фонд за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица (FEAD);

б)

чрез принос от Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа
(МСЕ), който се управлява пряко от Комисията и финансира проекти
в рамките на трансевропейските мрежи 3.

5.3. В рамките на тази подфункция от МФР държавите членки изготвят

многогодишни оперативни програми (ОП) в началото на всеки програмен период
за целия срок на действие на МФР. След като Комисията даде своето одобрение,
1

Вж. членове 174—178 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
(OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 47).

2

ЕФРР, КФ и ЕСФ са три от петте европейски структурни и инвестиционни фонда,
които заедно са предмет на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета (Регламент за общоприложимите разпоредби). Останалите два ЕСИ
фонда са разгледани в глава 6 от настоящия доклад.

3

Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2013 г. за създаване на Механизма за свързване на Европа, за изменение на
Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 680/2008 и (ЕО)
№ 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).
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отговорността за изпълнението на дадена ОП се споделя между Комисията (ГД
„Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси
и приобщаване“) и държавата членка. Бенефициентите получават
възстановяване на разходите си чрез органите в държавата членка, а бюджетът на
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.

5.4. Рамката за контрол и предоставяне на увереност за програмния период

2014—2020 г. 4 има за цел да гарантира, че процентът остатъчни грешки 5
в годишния отчет на съответната оперативна програма остава под прага на
същественост от 2 %, определен в приложимия регламент 6. За да се 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 се предвиждат
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 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. За тази цел Комисията изпълнява основно
административни проверки за изчерпателност и точност на отчетите, така че

4

ЕСП предостави подробна информация относно рамката за контрол и предоставяне на
увереност за ЕСИ фондовете, 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 те са наричани „процент остатъчни грешки“.

6

Член 28, параграф 11 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март
2014 г. за допълване на Регламента за общоприложимите разпоредби (OВ L 138,
13.5.2014 г., стр. 5).
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да може да ги одобри и да освободи депозита от 10 %, задържан преди това
като гаранция 7.
—

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.

Обхват и подход на одита

5.6. Целта на Европейската сметна палата беше да допринесе за цялостната

Декларация за достоверност на отчетите, както е описано в приложение 1.1, и да
предостави оценка на редовността на разходите по подфункция 1б от МФР. Като
взема предвид характеристиките на рамката за контрол и предоставяне на
увереност за тази област на разходи, ЕСП също така има за цел да оцени до каква
степен може да се разчита на работата на Комисията и одитните органи.

5.7. Прилагайки описаните в приложение 1.1 одитен подход и методи, ЕСП

провери следните елементи от тази подфункция на МФР за 2020 г.:
—

7

извадка от 227 операции, която е формирана така, че да бъде статистически
представителна за целия набор от разходи в рамките на тази подфункция от
МФР. Извадката включва 213 операции, разходите за които са били
сертифицирани в пакетите от документи за предоставяне на увереност и за
приключване (всички те преди това са били проверени от одитен орган),
както и осем финансови инструмента и шест проекта по МСЕ, управлявани
пряко от Комисията;

Вж. член 130 от Регламента за общоприложимите разпоредби, който ограничава
възстановяването на междинни плащания до 90 %.
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—

работата, извършена от одитните органи за потвърждаване на
информацията, съдържаща се в съответните 29 пакета от документи за
предоставяне на увереност/за приключване, свързани с проверените от тях
213 операции;

—

дейността, извършена от Комисията, за проверка и потвърждаване на
процентите остатъчни грешки, докладвани в пакетите 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 „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост,
социални въпроси и приобщаване“ и включена след това в Годишния доклад
за управлението и изпълнението (ГДУИ), изготвен от Комисията.

5.8. Нашата одитна популация (48,4 млрд. евро) се състои от разходи от

периода 2014—2020 г., включени в приетите пакети от документи за
предоставяне на увереност за счетоводната 2018/2019 година, разходи за
периода 2007—2013 г. в пакетите за приключване на ОП, приключени от
Комисията през 2020 г., и разпределени средства от Кохезионния фонд за МСЕ.

5.9. През 2020 г. Комисията е приела отчети с разходи за 407 от 418 одобрени

ОП (44,5 млрд. евро). Тези отчети включват данни от пакетите за предоставяне на
увереност на всички 27 държави членки и Обединеното кралство за програмния
период 2014—2020 г. Държавите членки са докладвали за плащания на или
в полза на крайни получатели чрез финансови инструменти през счетоводната
2018/2019 година по 87 от тези ОП (1,6 млрд. евро). В допълнение Комисията е
приключила изцяло или частично 8 24 от останалите 101 ОП (изплатени средства
в размер на 889 млн. евро) от програмния период 2007—2013 г. Три години след
приключването на програмния период 77 от останалите ОП все още не са
приключени (63 са частично приключени). Приносът на КФ към МСЕ е в размер на
около 1,4 млрд. евро.

5.10. ЕСП изготви на два етапа своята извадка от 213 операции с разходи,

сертифицирани в пакетите от документи за предоставяне на увереност и за
приключване. Първоначално ЕСП избра 29 пакета (26 от програмен период 2014—
2020 г. и три от програмен период 2007—2013 г.), обхващащи 41 ОП. От тези
8

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.
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29 пакета одиторите подбраха операции, които са били проверени от одитните
органи.

5.11. Част от извадката включваше осем финансови инструмента от периода

2014—2020 г., от които са извършени плащания към или в полза на крайните
получатели през счетоводната 2018/2019 година. ЕСП провери 60 заема,18
гаранции, две капиталови инвестиции и девет разходни единици, свързани
с такси за управление, начислявани от финансови посредници.

5.12. В приложение 5.2 се съдържа разбивка на нашата извадка от операции
от програмния период 2014—2020 г. и броят на количествено измеримите
грешки, констатирани от ЕСП в 27-те държави членки и Обединеното кралство.
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Редовност на операциите, годишен
отчет на дейността и други
управленски документи
5.13. Тази част от настоящата глава се състои от три подраздела. Първият се

отнася до извършената от ЕСП проверка на тазгодишната извадка от
227 операции с цел проучване на основните източници на грешки. Вторият
подраздел се отнася до нашата оценка на работата на одитните органи, а третият
— 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 подраздела.

Резултати от извършеното от ЕСП тестване на операциите
и от прегледа/повторно извършената одитна дейност

5.14. В приложение 5.1 е представен преглед на резултатите от извършеното

от ЕСП тестване на операциите. В проверените от ЕСП 227 операции са
идентифицирани и остойностени 23 грешки, които не са били открити от одитните
органи. Като се вземат предвид 64-те грешки, установени преди това от одитните
органи, и приложените от програмните органи корекции (на обща стойност
834 млн. евро общо за двата програмни периода), изчисленият от ЕСП процент
грешки е 3,5 % 9.

5.15. Одитните органи са отчели количествено измерими грешки в пакетите от

документи за предоставяне на увереност/за приключване по отношение на 64 от
213-те операции от извадката на ЕСП от пакети от документи за предоставяне на
увереност и за приключване. Тези грешки се отнасят до недопустими разходи
(43), възлагане на обществени поръчки (21), счетоводни грешки и грешки при
изчисляването (6), държавна помощ (2) и липса на оправдателни документи (1
грешка) 10. Държавите членки са приложили финансови корекции, които са
9

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 0,9 % и 6,1 %
(съответно долна и горна граница на грешките).

10

Една операция може да бъдат засегната от повече от един вид грешки.
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екстраполирали според необходимостта, с оглед свеждане на процента остатъчни
грешки до или под прага на същественост от 2 %.

5.16. В каре 5.2 е показана разбивка по категории на констатираните от ЕСП

грешки (преди отчитане на финансовите корекции). Недопустимите проекти
и разходи, нарушенията на правилата за вътрешния пазар (по-специално
неспазване на правилата за държавната помощ), както и липсата на важни
оправдателни документи са допринесли най-много за изчисления от ЕСП процент
грешки. В точки 5.18—5.36 е изложена повече информация за тези грешки.

Каре 5.2
Разбивка на констатираните от ЕСП грешки

Недопустими
плащания от
финансови
инструменти
Разходи в нарушение на
националните
правила/правилата на
ЕС за допустимост

72 %
4%

30 %

27
%
1%
Недопустими проекти

38 %

26 %

Сериозно нарушение на
правилата за обществени
поръчки
Нарушения на правилата за
държавна помощ

1%

Недопустими проекти и
разходи

Нарушения на правилата на
вътрешния пазар

Липса на основни
оправдателни документи

Източник: ЕСП.

5.17. Броят и въздействието на откритите грешки показва, че наличните

механизми за контрол все още не намаляват в достатъчна степен високия присъщ
риск от грешки в тази област. Това се отнася по-специално до управляващите
органи, чиито проверки са неефективни за предотвратяване или откриване на
нередности в разходите, декларирани от бенефициентите. Други грешки са
резултат от взетите от самите управляващи органи решения.
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Недопустими проекти и разходи

5.18. При декларирането на разходите пред Комисията 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 и разходи са най-често откриваната от одитните

органи грешка. Според техните доклади, при които е използвана обща типология,
договорена с Комисията 11, 46 % от всички установени грешки през счетоводната
2018/2019 година са от този тип.

5.20. ЕСП установи недопустими разходи в 13 от проверените операции, като

тези случаи представляват 57 % от броя на количествено измеримите грешки или
приблизително 1,4 процентни пункта от изчисления процент грешки. Основните
причини за недопустими разходи са разходни единици или проектни участници,
които не отговарят на критериите за допустимост. В каре 5.3 е посочен пример за
това.

Каре 5.3
Недопустими разходи за персонал
При един научноизследователски проект в Полша разходите за персонал за
ръководителя на проекта са изцяло декларирани за проекта.
В споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ обаче е
посочено, че за разходите за управление на проекта се прилага фиксирана
ставка за непреки разходи. По тази причина разходите за ръководителя на
проекта не е трябвало да се декларират отделно и са недопустими.
Също така одиторите установиха недопустими разходи в заявки за
възстановяване на разходи в Португалия и Германия.

5.21. Те установиха 3 проекта, на които е предоставена помощ през

програмния период 2014—2020 г., въпреки че не отговарят на условията за
допустимост на съответните ОП. Тези проекти представляват 13 % от всички
количествено измерими грешки, установени от ЕСП, или приблизително
11

Вж. карета 6.5 и 5.7 съответно от Годишния доклад за 2018 г. и Годишния доклад за
2019 г.
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1,5 процентни пункта от изчисления процент грешки. В каре 5.4 са представени
примери за недопустими проекти.

Каре 5.4
Две операции, недопустими според изискванията на ОП
В член 125, параграф 4 от РОР се предвижда управляващите органи да могат
да избират и финансират само операции, които са допустими съгласно
условията на съответната ОП. ЕСП одитира една ОП от ЕСФ в Испания
в областта на образованието, обучението и заетостта, чиято конкретна цел е
повишаване на пригодността за заетост и възможността за наемане на хора,
които нямат или имат много малък професионален опит, чрез действия,
съчетаващи обучение и работа, и чрез договори за работа, които включват
обучение. Затова всички операции следва да съчетават работа и компонент
на обучение.
Две от проверените от нас операции се отнасят до освобождаване от
задължението за плащане на социални осигуровки на работодатели, които
наемат работници с увреждания по силата на национален закон, приет през
2006 г. Тъй като тези две операции не съдържат компонент на обучение, ЕСП
счита, че те не са допустими по тази ОП.
Възможно е тези операции да са били допустими по друга ОП на ЕСФ
в областта на социалното приобщаване и социалната икономика. Испанските
органи обаче са били поели вече задължения за целия бюджет на тази
оперативна програма.

5.22. В случая с финансовите инструменти недопустимите разходи основно са

под формата на плащания към недопустими крайни получатели или за
недопустими инвестиции. Одиторите установиха грешки от този вид в четири
плащания при три от осемте проверени инструмента. Финансовите посредници са
одобрили три инвестиции, без да са потвърдили статута на получателите като
МСП. Ето защо ЕСП счита тези инвестиции за недопустими. Останалите
инвестиции не отговарят на други национални изисквания за допустимост. Тези
четири нередности представляват 0,2 процентни пункта от изчисления процент
грешки за настоящата глава.

5.23. Бенефициентите са използвали опростени варианти за разходите

(ОВР) за 60 операции, или 26 % от извадката, като са приложили единни ставки,
стандартни таблици на единичните разходи или комбинация от двете. ОВР имат
потенциала да намаляват административното натоварване на бенефициентите
и се считат за по-малко податливи на грешки. Правилата на ЕС изискват
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методологията за използването на ОВР да бъде установена предварително и тя
трябва да бъде коректна, справедлива и проверима. Тази година ЕСП установи
свързани с ОВР грешки при две операции. Нито една грешка не е количествено
измерима.
Прилагането на член 14, параграф 1 от Регламента за ЕСФ е довело до
прекомерен дисбаланс в полза на една държава членка през първата година от
изпълнението

5.24. Като общо правило Комисията възстановява на държавите членки

плащанията към бенефициентите за направените от тях разходи при изпълнение
на операциите. За ЕСФ Комисията може да определи също и стандартни размери
на единичните разходи и еднократни суми за възстановяванията на тези
плащания 12. За първи път тази година в извадката ни беше включена една ОП
(в Италия), в която е приложен този вариант за възстановяване. Това се отнася до
пет операции от тази ОП.

5.25. Бенефициентите на тези пет операции са декларирали правилно

допустими разходи въз основа на опростен метод за разходите, определен от
управляващия орган. Във всеки отделен случай обаче сумата, декларирана от
управляващия орган на Комисията, е била изчислена въз основа на стандартните
таблици на единичните разходи на Комисията 13. В резултат на това сумите,
сертифицирани пред Комисията и платени от бюджета на ЕС през счетоводната
2018/2019 г. за всяка разглеждана операция, са били с над 20 % по-високи от
одобрените и платени на бенефициентите. Този метод е довел до дисбаланс
в размер на над 43 млн. евро в полза на държавата членка за периода 2014—
2020 г. до момента.

5.26. Въпреки че двата метода на изчисляване са различни, по същество те
обхващат същите разходи. По тази причина размерът на финансирането от ЕС,
получен от дадена държава членка и след това платен на бенефициентите, не
12

Член 14, параграф 1 от Регламент (EС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

13

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2016 на Комисията от 29 август 2017 година за
изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС)
№ 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален
фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи
и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите
членки (ОВ L 298, 15.11.2017 г., стр. 1).
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следва да бъде коренно различен. В настоящия си вид стандартната таблица на
единични разходи на Комисията за тази италианска оперативна програма е
твърде щедра по отношение на тази държава членка.

Нарушения на правилата на вътрешния пазар

5.27. Тази година ЕСП откри 11 нарушения на правилата за вътрешния пазар,

три от които бяха количествено измерими. Пет нарушения бяха свързани
с държавна помощ, а шест — с възлагането на обществени поръчки.

Повечето грешки, свързани с държавна помощ, продължават да се отнасят до
липсата на стимулиращ ефект

5.28. Държавната помощ, освен ако не е под тавана de minimis, по принцип 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 проектът е обхванат от Общия регламент за групово
освобождаване (ОРГО) 14 или ако Комисията специално даде своето одобрение.

5.29. Тази година ЕСП откри пет проекта, които са нарушили правилата на ЕС

за държавна помощ. Одиторите считат, че два от тях (един проект по КФ и един
по ЕФРР) не е трябвало да получат финансиране от ЕС и/или от държавата членка.
Тези грешки представляват 1,0 процентни пункта от изчисления процент грешки.
ЕСП не остойности останалите три грешки, които нямат отражение върху размера
на публичното финансиране. Комисията е разработила план за действие (Общ
план за действие в областта на държавната помощ за периода 2018—2022 г.)
с цел повишаване на информираността и знанията на одитните органи.
Стриктното изпълнение на плана е от съществено значение за отстраняване на
слабостите при прилагането на правилата за държавната помощ.

5.30. Три грешки (две от които количествено измерими) се отнасят до липсата
на стимулиращ ефект. Правилата на ЕС разрешават държавна помощ само когато
тя финансира дейности, които не биха могли да се осъществят без нея. За схеми
по ОРГО автоматично се приема, че имат стимулиращ ефект, ако дейностите
започват след датата на заявлението за финансиране 15. През последните три
14

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои
категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107
и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г. стр. 1) (ОРГО).

15

Член 6 от ОРГО.
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години този проблем е основна причина за грешките, свързани с държавната
помощ. В каре 5.5 е изложен пример от тазгодишния одит.

Каре 5.5
Пример за липса на стимулиращ ефект
Голямо предприятие в Латвия е инвестирало в обратното получаване на
топлинна енергия с цел повторното ѝ използване в производствените си
съоръжения. Преди да подаде заявлението за проект бенефициентът вече е
приключил процедурата за възлагане на обществена поръчка, сключил е
договора за доставка и е извършил първото авансово плащане към
доставчика. Това потвърждава, че инвестицията е започнала още преди
бенефициентът да е кандидатствал за финансиране от ЕС, което следователно
не е имало стимулиращия ефект, определен от законодателството на ЕС.
ЕСП установи една друга операция в Португалия, която е недопустима поради
липсата на стимулиращ ефект.

Държавите членки са открили много грешки при възлагането на обществени
поръчки

5.31. Възлагането на обществени поръчки е ключов инструмент при

разходването на публични средства по икономичен и ефективен начин и за
изграждането на вътрешния пазар. Одиторите провериха 126 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.

5.32. При шест процедури за обществени поръчки ЕСП установи неспазване на

правилата за възлагане на обществени поръчки в ЕС и/или на национално
равнище, които одитните органи не бяха открили. При един случай е налице
сериозно нарушение, което се е отразило на резултата от процедурата и ЕСП го
докладва като количествено измерима грешка. То представлява 4 % от всички
установени от нас количествено измерими грешки, или приблизително
0,1 процентни пункта от изчисления процент грешки. Грешките, които ЕСП не
остойности, са свързани с използването на критерии или технически
спецификации, които са възпрепятствали някои дружества да участват
в търговете.

5.33. Възлагането на обществени поръчки е основен източник на

нередностите, докладвани от одитните органи. Те са открили 21 случая на
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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 Комисията 16. По отношение на честотата,
нарушенията при възлагането на обществени поръчки представляват 18 % от
всички докладвани от одитните органи нередности през счетоводната 2018/2019
година, но представляват общо 41 % от стойността на докладваните нередности.

5.34. ЕСП установи, че в допълнение към откриването на нарушения чрез

одитите на държавите членки и на Комисията, програмните органи са приложили
корективни действия в отговор и на системни проблеми. Тези корективни
действия са позволили на държавите членки да заменят нередовните разходи.
В каре 5.6 е посочен пример за това.

Каре 5.6
Хоризонтални корекции с фиксирана ставка за коригиране на
недостатъци в системите при проверките на възлагането на
обществени поръчки
През 2017 г. Комисията е провела ранен превантивен одит на системите
в Унгария, за да провери пригодността на проверките на управлението на
възлагането на обществени поръчки. Одитът е обхванал системата за
управление и контрол, която Унгария е създала и прилага за шест ОП.
Комисията е установила междусекторни системни проблеми
с предварителните проверки на възлагането на обществени поръчки. Тя е
констатирала също така, че програмните органи не са установили, нито
преодолели по подходящ начин редица отделни нередности. В заключение
Комисията е приложила корекция с 10 % фиксирана ставка към всички
договори, засегнати от липса на подходящи предварителни проверки.
Корекциите обхващат период от четири години и стойността им е изчислена
на около 770 млн. евро. Поради това през счетоводната 2018/2019 година за
проверените от ЕСП пакети за предоставяне на увереност Унгария е оттеглила
сума в размер на 149 млн. евро финансиране от ЕС.

16

Решение C(2013) 9527 на Комисията, заменено с Решение C(2019) 3452 на Комисията,
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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Липса на основни оправдателни документи

5.35. От бенефициентите и програмните органи на държавите членки се

изисква да поддържат системи и процедури, които осигуряват адекватна одитна
следа. Това включва воденето на документален отчет. Липсата на оправдателни
документи и информация представлява 19 % от всички грешки, докладвани от
одитните органи за счетоводната 2018/2019 година.

5.36. ЕСП установи, че липсва информация или документация при шест от

проверените операции. Тя беше принудена да остойности четири от тези грешки,
тъй като програмните органи или бенефициентите не можаха да представят
важни документи, които да показват съответствие с условията за допустимост.
Три от четирите случая бяха при проекти по ЕСФ от програмния период 2007—
2013 г. Резултатът представлява около 17 % от количествено измерените
операции и 0,1 процентни пункта от изчисления процент грешки.

Оценка на Европейската сметна палата на дейността,
извършена от одитните органи

5.37. Работата на одитните органи е важна част от рамката за предоставяне на

увереност и упражняване на контрол върху разходите в областта на
сближаването. От 2017 г. насам ЕСП е извършила оценка на дейността на 34 от
116 одитни органа в 22 държави членки, в т.ч. 21 одитни органа в 17 държави
членки през тази година.

5.38. Във всички проверени от ЕСП пакети от документи за предоставяне на

увереност и за приключване одитните органи първоначално са докладвали
процент остатъчни грешки равен на или под 2 %. Допълнителните грешки,
открити в нашата извадка от операции, които преди това са били проверени от
одитните органи, и резултатите от прегледа и одитната дейност на Комисията
показват, че процентите остатъчни грешки, докладвани от одитните органи,
невинаги са надеждни. Извършената от нас работа ни предостави достатъчно
доказателства, за да заключим, че процентът остатъчни грешки е над 2 % при 12
от 26-те пакета от документи за предоставяне на увереност (46 %), проверени от
ЕСП — 47 % от разходите в извадката.

5.39. В своите годишни отчети за дейността, като взема предвид собствената

си одиторска дейност и предварителните резултати от одитите на ЕСП, Комисията
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е коригирала до ниво над 2 % процента остатъчни грешки за 11 от 12-те пакета за
предоставяне на увереност в нашата извадка.

5.40. През четирите години, в които проверяваме разходите за периода

2014—2020 г., стойността на пакетите от документи за предоставяне на увереност,
за които одитните органи са докладвали ненадеждни остатъчни стойности под
2 %, постоянно е около 50 % за разходите, които избрахме за одит (вж.
фигура 5.1). Делът на пакетите с процент остатъчни грешки над прага на
същественост също се запазва на постоянно ниво около половината.

Фигура 5.1 — Стойност на пакетите от документи за предоставяне на
увереност с процент остатъчни грешки над 2 %

59 %

Обща стойност на
пакетите от документи
за предоставяне на
увереност
Стойност на пакетите от
документи за
предоставяне на
увереност в одитната
извадка на ЕСП като дял
от общата стойност

62 %
45 %
55 %

44 %

34 %
55 %
47 %

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Стойност на пакетите от
документи за
предоставяне на
увереност с над 2 %
остатъчни грешки като
дял от проверените
пакети

Източник: ЕСП.

5.41. В резултат на работата на ЕСП по трите пакета документи за

приключване от периода 2007—2013 г. беше установен процент остатъчни грешки
за два от тях над прага на същественост от 2 %.
Продължаващи недостатъци в начина, по който одитните органи извършват
и документират работата си

5.42. Според международните одитни стандарти одиторите следва да

документират своите проверки, включително с ясно позоваване на всички
документи, които са от особено значение за одитираните разходи 17. 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

17

(МОС) 230 „Одиторска документация”.
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достатъчност. Недостатъчните или неподходящите въпроси или отговори
в контролните списъци увеличават риска нередностите да не бъдат открити.

5.43. 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
повторно да извършим съответните одитни процедури. Основната причина за
недостатъците е недостатъчна одитна документация, съхранявана от одитните
органи.

5.44. При 43 операции (20 % от всички операции) бяхме задължени да се

обърнем към бенефициентите за необходимата одитна документация. Бяха
установени количествено измерими грешки, които не са разкрити преди това от
одитния орган, при 18 от 109-те операции (в девет пакета документи,
включително седем за програмния период 2014—2020 г.).
Необходимо е одитните органи да следят по-добре за рискове от измами при
одитите на операции

5.45. Според законодателството на ЕС измамата представлява умишлено

нарушение, което ощетява или може да ощети бюджета на ЕС. Наличната
информация показва, че политиката в областта на сближаването създава поголям риск от измами, отколкото други области на политиката 18. Въпреки че
разкриването на измами не е основна отговорност на одиторите, те трябва да
бъдат бдителни за съществуването на евентуални индикации за измама
и конфликт на интереси. Според заключението на ЕСП в специалния доклад
„Борба с измамите при разходването на средства по политиката на ЕС на
сближаване“ проверките на място, извършени от органите по програмите, са найчесто срещаното средство за разкриване на измамите 19.

5.46. По време на прегледа на работата на одитните органи ЕСП извърши

оценка на това дали в контролните списъци, които органите използват за
одитиране на операциите, рискът от измами е включен по подходящ начин.
Установихме, че при одита на едва 21 % от операциите от периода 2014—2020 г.

18

31-ви годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския
съюз и борбата с измамите — 2019 г.(COM(2020) 363 final).

19

Специален доклад № 6/2019.
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(40 от 192) е използван контролен списък с изрично посочване на риска от
измами.

5.47. Правилата на ЕС изискват от държавите членки да докладват на

Комисията всички случаи на съмнение за измама. При два случая от извадката
ЕСП установи, че първоначално те не са спазили това изискване.
Не е лесно да се проследяват суми, които са предмет на текуща оценка

5.48. Съгласно член 137, параграф 2 от РОР държавите членки могат да

изключат от отчетите си суми, които преди това са били включени в искане за
плащане, но за които се извършва текуща оценка на редовността. Всяка част от
тези суми, за която впоследствие се установи, че е редовна, може да бъде
включена в бъдещо искане за плащане.

5.49. Стандартният формуляр за докладване във връзка с отчетите не съдържа

подробен раздел за сумите по член 137, параграф 2. От държавите членки се
изисква да оповестяват тези суми като обща сума, а не на равнището на всяка
операция. Отговорност на сертифициращия орган е да води подробни записи на
операциите и на сумите по дадена текуща оценка, както и да следи дали те са
включени в последващите искания за плащане. Когато случаят е такъв,
въпросният разход следва да бъде обект на същите проверки и контрол като
всички останали нови разходи 20. ЕСП установи, че Комисията не разполага
с подходяща информация, за да наблюдава в достатъчна степен дали тези суми
са третирани правилно.

Дейности на Комисията за предоставяне на увереност
и докладване на процента остатъчни грешки в годишните
отчети за дейността

5.50. Годишните отчети за дейността (ГОД) са основният инструмент на

генералните дирекции на Комисията за докладване относно това дали имат
достатъчна увереност, че прилаганите процедури за контрол гарантират
редовността на разходите.

20

Вж. отговора на Комисията на точка 6.34 от Годишния доклад за 2016 г.
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Комисията е увеличила броя на одитите на съответствието

5.51. Надеждността на докладвана в ГОД информация относно редовността

зависи до голяма степен от качеството на работата на програмните органи.
Комисията извършва одити на съответствието, за да провери и оцени работата на
одитните органи. Както е посочила Комисията в ГОД, целта на тези одити е да се
получи разумна увереност, че няма сериозни слабости в системите за управление
и контрол, които да останат неразкрити и недокладвани — и следователно
некоригирани — преди тя да получи отчетите.

5.52. През 2020 г. Комисията е увеличила броя на одитите на съответствието

на 57 (25 от ГД „Регионална и селищна политика“ и 32 от ГД „Трудова заетост,
социални въпроси и приобщаване“). За сравнение, те са били 26 както през
2019 г., така и през 2018 г. При 38 от тези одити Комисията заключава, че
процентите остатъчни грешки, докладвани в годишните доклади за контрола на
одитните органи за счетоводната 2018/2019 година, са били занижени, поради
което Комисията е увеличила въпросните проценти. В 20 случая (11 в ГД
„Регионална и селищна политика“ и 9 в ГД „Трудова заетост, социални въпроси
и приобщаване“) това е повишило процента остатъчни грешки над прага на
същественост от 2 %.

5.53. Одитите на съответствието, извършвани от Комисията, са обхванали 30

от операциите, които ЕСП провери тази година (10 през 2019 г.). Преди началото
на проверката на ЕСП Комисията откри осем количествено измерими грешки
в тези операции (шест грешки, свързани с обществените поръчки, една
с недопустими разходи и една с неправилно прилагане на опростени варианти за
разходите). ЕСП взе предвид способността на Комисията да открива тези грешки
и ангажимента ѝ да ги коригира своевременно, което намали изчисления от нас
процент грешки с 0,7 процентни пункта.
Показателят за редовност показва, че общият среден процент грешки е над
прага на същественост

5.54. 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 2020 г. се основава на отделните проценти,
докладвани за счетоводната 2018/2019 година, но без въздействието на
авансовите плащания за финансови инструменти.
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5.55. ГД „Регионална и селищна политика“ отчита КПИ със стойност 2,1 % и

„максимален процент“ 2,6 % (и двете стойности над прага на същественост от
2 %). Процентите на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ са
1,4 % за КПИ и 1,9 % 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 всички грешки извън извадката от
операции в оперативните програми, които Комисията или ЕСП е одитирала през
годината. Докато ГД „Регионална и селищна политика“ е приложила подхода,
описан в ГОД, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ не е
отчела в пълна степен възможните грешки извън откритите. Ако ГД „Трудова
заетост, социални въпроси и приобщаване“ беше приложила същия подход като
ГД „Регионална и селищна политика“, нейният максимален процент би бил 2,1 %.

5.56. В нашия Годишен доклад за 2018 г. заключаваме, че поради различни

причини 21 общият процент остатъчни грешки, представен като КПИ, следва да се
счита за минимален процент. Тъй като се определя въз основа на КПИ, рискът при
приключване е също минимален процент, и бъдещите корекции биха могли да не
са достатъчни, за да се гарантира, че при приключването не остава съществено
ниво на грешки.

5.57. На фигура 5.2 е представена обобщена информация за КПИ, докладвани
от Комисията в годишните отчети за дейността за 2020 г.

21

Точки 6.62 и 6.63 от Годишния доклад за 2018 г.

168

Фигура 5.2 — Ключовите показатели за изпълнение (КПИ) на
Комисията спрямо изчисления от Европейската сметна палата
процент грешки
Изчислен от ЕСП процент грешки
Изчисления на Комисията на процентите грешки
8%
7%
6%
5%

Горна
граница на
процента
грешки

Изчислени от
Комисията
максимални
проценти грешки

4%
3%

3,5 %
2,6 %
2,1 %

2%
1%
0%

Долна
граница на
процента
грешки

DG REGIO

1,9 %
1,4 %
DG EMPL

2,4 %
1,9 %
ОБЩО за
„Сближав
ане“

Потвърдени от
Комисията
проценти
остатъчни грешки

Източник: ЕСП.

5.58. В Годишния доклад за управлението и изпълнението за 2020 г.

Комисията докладва комбиниран общ риск при плащане в диапазона 1,9—2,4 % 22
за тази подфункция от МФР въз основа на изложените на риск суми и техните
КПИ, изчислени от двете генерални дирекции. За втора поредна година
изчисленият от Комисията процент на грешките попада в рамките на изчисления
от ЕСП диапазон на грешките. Същевременно процентите, докладвани в ГДУИ
(както и специфичните проценти, докладвани в двата ГОД), са под изчисления от
ЕСП процент грешки (вж. фигура 5.2).

5.59. ЕСП приключва специален доклад, в който ще представи повече

подробности относно уместността, надеждността и съгласуваността на годишното
ниво на грешките, докладвано в ГОД и ГДУИ за разходването на средствата за
сближаване.

22

Стр. 72 от том II на ГДУИ за 2020 г.
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Резервите може да не обхващат непременно всички съществени рискове

5.60. В Годишния отчет за 2019 г.23 ЕСП заключава, че резервите може да не

обхващат всички съществени рискове, тъй като те се основават главно на
процентите грешки за отчетите за 2018/2019 г., които все още не са потвърдени
в ГОД за 2019 г. Анализът ни тази година за отчетите за 2018/2019 г. потвърди, че
63 ОП в ГД „Регионална и селищна политика“ и 36 в ГД „Трудова заетост,
социални въпроси и приобщаване“ наистина са засегнати от съществено ниво на
грешки. В ГОД за 2019 г. обаче Комисията не е изразила резерви за 39 от тези ОП
в ГД „Регионална и селищна политика“ и за 28 от ОП в ГД „Трудова заетост,
социални въпроси и приобщаване“.

5.61. Миналата година и двете генерални дирекции са възприели същия

подход към резервите както в ГОД за 2019 г. Ето защо е възможно в ГОД за 2020 г.
също да не са обхванати всички съществени рискове.

23

Точка 5.62 от Годишния доклад за 2019 г.
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Заключение и препоръки
Заключение

5.62. Като цяло одитните доказателства, получени от ЕСП и представени

в настоящата глава, показват, че нивото на грешки при разходите по функция
„Икономическо, социално и териториално сближаване“ е съществено. По
отношение на тази функция от МФР тестването на операциите показва, че
изчисленият общ процент грешки е в размер на 3,5 % (вж. приложение 5.1).

5.63. Установените слабости в работата на няколко одитни органа, обхванати

в нашата извадка (вж. точки 5.37—5.49), понастоящем не позволяват да се
разчита на тяхната дейност в достатъчна степен. Преизчисленият процент е над
прага на същественост от 2 % в 12 от 26 пакета от документи за предоставяне на
увереност за периода 2014—2020 г. Комисията е коригирала процента остатъчни
грешки за единадесет от тези дванадесет пакета от документи за предоставяне на
увереност до стойност над 2 %. Така тя е взела предвид нашия одит. Този висок
процент на корекциите потвърждава докладваното от ЕСП през последните
четири години, както е посочено на фигура 5.2.

5.64. Данните за редовността, представени в ГДУИ за счетоводната

2018/2019 година, потвърждават, че нивото на грешки при разходите в областта
на политиката на сближаване е съществено (2,4 %). Поради проблемите, посочени
в точка 5.56, и двата процента на Комисията, посочени в точка 5.58, могат да се
считат само за минимални оценки. В този контекст ЕСП отбелязва, че процентите
на Комисията попадат в долната половина на изчисления от ЕСП диапазон на
грешките, под изчисления от нея процент грешки (вж. фигура 5.2).

5.65. Рамката за контрол и предоставяне на увереност за програмния период

2014—2020 г. има за цел да се 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 от
програмните органи на държавите членки и от Комисията.

Препоръки

5.66. В приложение 5.3 са представени констатациите от последващия

преглед на ЕСП на изпълнението на шестте препоръки, отправени в нейния
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Годишен доклад за 2017 г. От тях Комисията е изпълнила четири препоръки
в значителна степен и една в известна степен, а по отношение на една не са
предприети никакви действия.

5.67. ЕСП извърши преглед и на препоръките от годишните доклади за 2018 г.

и 2019 г., които изискваха незабавни действия или бяха предвидени за
изпълнение през 2020 г.

5.68. Въз основа на този преглед и предвид констатациите и заключенията за
2020 г. Европейската сметна палата 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

Препоръка 5.2 — Необходимо е одитните органи да следят
повече за рисковете от измами при своите одити на
операциите
да насърчава одитните органи изрично да въвеждат конкретни въпроси в своите
контролни списъци относно рисковете от измами и да документират стъпките,
предприети за справяне с всички такива рискове, открити в хода на одита.
Одитните органи следва да работят съвместно с националните координационни
служби за борба с измамите (AFCOS) и да вземат предвид случаите на съмнение
за измама или установена измама, докладвани на Комисията чрез Системата за
управление на нередностите (СУН). ЕСП се позовава също така на своите
препоръки, отправени в Специален доклад № 6/2019.
Срок за изпълнение — юни 2022 г.
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Препоръка 5.3 — Проследяване на суми, които са предмет
на текуща оценка
да изиска от държавите членки да предоставят достатъчно информация
в годишното обобщение на заключенията и в проследяването на операциите, за
които са оттеглили от отчетите суми, предмет на текуща оценка. Това ще доведе
до по-голяма прозрачност относно начина, по който програмните органи
извършват мониторинг на тези суми.
Срок за изпълнение — 2022 г.
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Приложения
Приложение 5.1 — Резултати от тестването на операциите
РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТВАНЕТО НА ОПЕРАЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ
С ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ
2020 г.

2019 г.

227

236

РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ИЗВАДКАТА
Общ брой операции

ОЦЕНКА НА ОТРАЖЕНИЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗМЕРИМИТЕ ГРЕШКИ
Изчислен процент грешки
Горна граница на процента грешки (UEL)
Долна граница на процента грешки (LEL)

3,5 %
6,1 %
0,9 %

4,4 %

174

Приложение 5.2 — Информация относно действията на ЕС в 27‐те държави членки и Обединеното
кралство (2014—2020 г.)
Финансов принос от ЕС (в млн. евро)
Одитирани операции за периода 2014—2020 г.
Остойностени грешки

Държави членки
Полша
Италия
Унгария
Чехия
Испания
Португалия
Румъния
Германия
Франция
Обединено кралство
Гърция
Словакия
България
Хърватия
Литва
Латвия
Словения
Естония
Ирландия
Белгия
Финландия
Швеция
Кипър
Австрия
Нидерландия
Малта
Дания
Люксембург
ОБЩО

Източник: ЕСП.

11 354
4 266
4 238
3 318
3 196
2 860
2 344
2 219
1 828
1 593
1 204
1 112
1 061
922
662
655
443
420
315
306
280
255
158
139
135
133
40
12

42
15
16
14
14
11
7
8
7
7
7
8
8
14

2
0
1
0
5
3
1
0
0
1
0
0
0
0

8
7

2
0

7

0

2

1

1

3

200

15

2

5

1
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Приложение 5.3 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки, свързани
с икономическото, социалното и териториалното сближаване
Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

ЕСП препоръчва на Комисията:

2017

24

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
минималните условия на тези договори с оглед

X 24

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. Нашият одит през 2020 година обаче установи, че тези проверки не се извършват систематично (в проверените от нас
държави членки нямаше одити на равнище финансови посредници, извършени от външен одитор или от одитните органи).
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Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

получаването на увереност, по-специално относно
наличието на достатъчна одитна дейност на ниво
държава членка.
(Срок за изпълнение — незабавно)
Препоръка 2: Да предложи законодателни
промени за финансовата рамка след 2020 г., които
да изключват възстановяването на ДДС за
публични органи от фондовете на ЕС.

X 25

(Срок за изпълнение — преди приемането на
законодателната рамка за периода след 2020 г.)
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.

X 26

(Срок за изпълнение — незабавно)
25

През 2018 г. Комисията е изготвила алтернативно предложение за обявяване на ДДС като допустим за проекти с разходи на обща стойност под
5 млн. евро. Новият Регламент за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г. (Регламент (ЕС) 2021/1060https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R1060) не предлага решение на този проблем.
26

Вж. точки 6.58—6.64 от Годишния доклад за 2018 г. и точки 5.48—5.62 от Годишния доклад за 2019 г. Въпреки че Комисията е извършила поголям брой одити на съответствието през 2020 г., ЕСП открива още слабости в работата на одитните органи.
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Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

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“
относно рамката за контрол и осигуряване на
увереност за периода 2014—2020 г., като:

27

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

X

i) следи за това разходите да са преминали през
контролния цикъл, т.е. пакетите от документи за
предоставяне на увереност, които обхващат
разходите преди 30 юни на годината „n-1“. За тази
цел Комисията следва да подобри процесите си на
докладване, за да гарантира, че не се представят
предварителни оценки;

X 27

ii) посочи ясно кои разходи все още не са
проверени задълбочено (в т.ч. проверките относно
редовността). Комисията следва да посочи кои
превантивни действия защитават бюджета на ЕС
и дали тези действия са достатъчни за получаване
на увереност. Тя обаче би трябвало да се въздържа

X27

Подточки i) и ii) са изпълнени изцяло, тъй като Комисията е подобрила докладването си и е приела КПИ, който отразява разходите, преминали
цикъла на проверка.
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Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

от изчисляването на процент остатъчни грешки за
разходи, които все още не са проверени.
iii) оповести общия размер на процента остатъчни
грешки за подфункция 1б от МФР за всяка
счетоводна година.

X 28

(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.)

X 29

28

Подточка iii) е изпълнена в значителна степен, тъй като в ГДУИ Комисията е представила общ процент остатъчни грешки за тази област на
политика, който не съвпада точно със стойността за подфункция 1б от МФР.

29

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. Комисията възнамерява до края на 2021 г. да приеме
делегиран акт, с който от одитните органи да се изисква да изключват авансовото плащане от одитната популация.
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Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
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.

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

X 30

(Срок за изпълнение — незабавно)
ЕСП препоръчва на Комисията:
2018

Препоръка 6.1 — Механизми за одит във връзка
с програмите от Инициативата за МСП
Да направи необходимото за това:

X 31

а) да се извършват редовни проверки въз основа
на представителна извадка от плащания към

30

Вж. точка 6.64 от Годишния доклад за 2018 г. Въпреки че Комисията е увеличила броя на проверките за редовност, тази работа не може да се
счита за приключена по времето, когато Комисията публикува своя ГОД след годината на приемане на отчетите.

31

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 все още е рано да
се оцени цялостната ефективност на тези мерки.
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Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

крайни получатели, на равнището на финансовите
посредници, от 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 нередовни 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 списъци, използвани от
управляващите и одитните органи, включват
проверки на съответствието09 с член 132 от
Регламента за общоприложимите разпоредби,
който изисква бенефициентите да получат пълния
размер на дължимите допустими разходи не покъсно 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

32

X 32

Комисията проверява систематично дали плащанията към бенефициентите са извършени в срок и отправя към държавите членки препоръки за
коригиране, ако счете за необходимо.
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Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

насърчавани да следват правилната практика
в бъдеще.
(Целева дата за изпълнение — незабавно)
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;

X 33

б) (…)
(Целева дата за изпълнение — a) май 2020 г.)
2019

ЕСП препоръчва на Комисията:
Препоръка 5.1 — Условия за допустимост на
проекти

X 34

33

Комисията е идентифицирала основните рискове, които могат да засегнат приключването на програмите, и ги е взела предвид при
разработването на насоки за приключването.

34

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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Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Да изясни какво се разбира под „физически
завършени“ и/или „изцяло изпълнени“ операции.
Това ще помогне на държавите членки да
проверяват дали операциите са в съответствие
с член 65, параграф 6 от РОР и да не допускат
неразкриване на 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)
Източник: ЕСП.

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен
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степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни
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Глава 6
Природни ресурси
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Въведение
6.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна

палата (ЕСП) по отношение на функция 2 от МФР „Природни ресурси“. В каре 6.1
са представени обобщено основните дейности и разходите по тази функция през
2020 г.
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Каре 6.1
Разходи по функция 2 от МФР „Природни ресурси“ — разбивка
за 2020 г.
Плащания през 2020 г. — процент от бюджета на ЕС и
(в млрд. евро)
Европейски фонд за
гарантиране на земеделието
(ЕФГЗ) — преки плащания 41,6
(68,7 %)
Европейски фонд за
гарантиране на земеделието
(ЕФГЗ) — разходи, свързани с
пазарите
2,6 (4,3 %)

173,3 млрд.
евро

Европейски земеделски фонд
за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) 14,6 (24,1 %)

Природни
ресурси
60,6
(35,0 %)

Европейски фонд за морско
дело и рибарство (ЕФМДР) 0,9
(1,4 %)
Други
0,9 (1,5 %)

Одитирана популация за 2020 г. спрямо плащанията
(в млрд. евро)
0

10

20

30

40

50

60

авансови плащания⁽*⁾: 0,6
Плащания

общо: 60,6

междинни / ок ончателни плащания: 60,0
Одитирана
популация

общо: 60,3
уравняване на авансови плащания⁽*⁾: 0,3

В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 11).
(*)

Източник: Консолидирани отчети на Европейския съюз за 2020 г.
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Кратко описание

6.2. Политиките за земеделие и за развитие на селските райони съставляват

97 % от разходите по функция „Природни ресурси“ 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 селското стопанство 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. Комисията, и по-конкретно Генерална дирекция „Земеделие и развитие на
селските райони“ (DG AGRI), носи крайната отговорност за управлението на
средствата за ОСП, но споделя управлението ѝ с разплащателни агенции
в държавите членки. От 2015 г. насам независими сертифициращи органи
в държавите членки изготвят годишни становища относно редовността на
разходите на разплащателните агенции.

6.4. Разходите за ОСП се разделят на три широки категории:
o

преки плащания за земеделските стопани, изцяло финансирани от бюджета
на ЕС;

o

селскостопански пазарни мерки, които също са изцяло финансирани от
бюджета на ЕС, с изключение на някои мерки, съфинансирани от държавите
членки, включително мерките за насърчаване;

o

национални и регионални програми за развитие на селските райони на
държавите членки, съфинансирани от бюджета на ЕС и държавите членки.

1

Член 110, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика (OВ L 347, 20.12.2013 г, стр. 549).
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6.5. Тази функция от МФР обхваща също така разходите на ЕС по общата
политика в областта на рибарството, както и част от разходите на ЕС за
околната среда и действията в областта на климата.

Обхват и подход на одита

6.6. Прилагайки одитния подход и одитните методи, описани

в приложение 1.1, ЕСП провери:
а)

извадка от 218 операции 2, в съответствие с точка 9 от приложение 1.1.
Извадката е съставена така, че да бъде представителна за всички видове
разходи в рамките на тази функция от МФР. Тя включва операции от
19 държави членки 3 и Обединеното кралство. Поради избухването на
епидемията от COVID-19 и за да се добие допълнителна представа за
системата за контрол, по отношение на преките плащания ЕСП направи
извадка от случайни проверки на място, извършвани от разплащателните
агенции. Тъй като ЕСП получи от държавите членки извадка от плащания на
бенефициенти, проверени на място на случаен принцип, одиторите трябваше
да коригират процента грешки така, че да се вземат предвид заявките,
проверени от разплащателните агенции, по които не са извършени плащания
или не са извършвани плащания към момента на изготвяне на извадката.
Целта беше да се допринесе за цялостната Декларация за достоверност,
както е описано в приложение 1.1.

б)

информацията относно редовността, изложена в годишните отчети за
дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и ГД „Околна
среда“, както и включването ѝ в Годишния доклад за управлението
и изпълнението (ГДУИ), изготвен от Комисията;

2

Извадката се състои от 88 преки плащания, 16 пазарни мерки, 104 плащания по
програми за развитие на селските райони, 1 възстановяване на държава членка от
Комисията на предходна финансова корекция по ОСП и 9 плащания за околна среда,
действия по климата и рибарство.

3

България, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия,
Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия,
Финландия и Швеция. Извадката включва също така четири операции под пряко
управление.
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в)

4

избрани системи, които се отнасят до прилагането от държавите членки на
„проверки чрез мониторинг“ 4.

Точки 6.16 и 6.17 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г.
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Редовност на операциите
6.7. В приложение 6.1 са представени обобщено резултатите от тестването на

операциите. От проверените 218 операции 180 (83 %) не бяха засегнати от
грешки, а в 38 имаше грешки. Въз основа на 25-те грешки 5, остойностени от ЕСП,
процентът грешки по отношение на функция „Природни ресурси“ е изчислен на
2,0 % 6.

6.8. В каре 6.2 е представена разбивка на изчисления процент грешки за
2020 г.

Каре 6.2
Природни ресурси — видове грешки
Недопустим бенефициент / дейност / проект /
разход

54 %

Предоставяне на неточна информация
относно площите или животните
Административни грешки

36 %
8%
2%

Липса на важни подкрепящи документи
0%

20 %

40 %

Дял в изчисления процент грешки по
функция „Природни ресурси“
Източник: ЕСП.

5

ЕСП установи също така 13 случая на несъответствие, които нямат финансово
отражение.

6

ЕСП изчислява нивото на грешки 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 1,0 % и 3,0 %
(съответно долна и горна граница на грешките).
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6.9. Комисията (за частта на преките разходи) и органите на държавите членки

са приложили корективни мерки, които са намалили изчисления от нас процент
грешки за тази глава с 0,5 процентни пункта.

Преки плащания — наличието на ефективна система за
контрол ограничава риска от грешки

6.10. Извършената от ЕСП работа подкрепя заключението, че преките

плащания като цяло не са засегнати от съществено ниво на грешки. Те
представляват 69 % от разходите по функция от МФР „Природни ресурси“.

6.11. 90 % от всички преки плащания през 2020 г. се извършват по четири

схеми:
а)

две схеми, които предоставят подпомагане на доходите въз основа на
декларираната от земеделските стопани земеделска земя: схема за основно
плащане (17,1 млрд. евро) и схема за единно плащане на площ (4,4 млрд.
евро);

б)

една схема за подпомагане на земеделски практики, благоприятни за
климата и околната среда, известна като „плащане за екологизиране“
(11,9 млрд. евро);

в)

доброволно обвързано с производството подпомагане, свързано с конкретни
видове земеделско производство (например, говеждо и телешко месо,
мляко или протеинови култури) (4,1 млрд. евро).

6.12. Бяха тествани 88 преки плащания, които обхващат всички основни

схеми. ЕСП установи, че 76 операции не са засегнати от грешки. Преките
плащания за земеделските стопани са свързани с права на плащане —
бенефициентите получават плащания, ако отговарят на определени условия. При
тези плащания има по-нисък риск от грешки, ако свързаните с тях условия не са
прекалено сложни (вж. точка 1.18).

6.13. Десетте количествено измерими грешки в тези схеми са в резултат от

това, че земеделските производители са завишили допустимата за подпомагане
площ земеделска земя или броя животни в своите заявления за подпомагане.

6.14. ЕСП установи проблеми със съответствието без финансово отражение
при две преки плащания.
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Интегрираната система за администриране и контрол ограничава
нивото на грешки при преките плащания

6.15. Основният инструмент за управление на преките плащания е

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) 7, която включва
Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). ИСАК прави
взаимовръзка между бази данни за земеделски стопанства, заявления за
подпомагане, земеделски площи и регистри на животните, които се използват от
разплащателните агенции за извършване на административни кръстосани
проверки 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.

6.16. Констатациите на ЕСП потвърждават предишните ѝ заключения8, че

ИСАК, и по-специално СИЗП, функционира като ефективна система за управление
и контрол с оглед плащанията на преки помощи като цяло да не бъдат засегнати
от съществено ниво на грешки.

6.17. Съгласно правилата на ЕС9 разплащателните агенции следва да

извършват проверки на място на най-малко 5 % от заявителите. Между 1 %
и 1,25 % от заявителите трябва да бъдат избрани на случаен принцип. През 2020 г.
ЕСП състави извадка от преки плащания от случайни проверки на място на
разплащателните агенции и направи преглед на тяхната работа за оценката на
нивото на грешки при плащанията. Това даде допълнителна представа за
работата на разплащателните агенции. По отношение на проверените операции
ЕСП установи, че разплащателните агенции са актуализирали правилно СИЗП и,
с едно изключение, са установили и коригирали всички случаи на
свръхдеклариране, останали след административните им проверки.

7

https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en.

8

Точка 6.15 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г.

9

Членове 30, 31 и 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17
юли 2014 г. 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 (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).
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Проверките чрез мониторинг — с ограничен обхват през
2020 г.

6.18. 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. Досега разплащателните агенции 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, това дава възможност на разплащателните агенции да наблюдават от
разстояние цялата популация с получателите на помощ.

6.19. В неотдавнашния си специален доклад относно използването на нови

технологии за повърхностни изображения за наблюдение на ОСП Европейската
сметна палата препоръча на Комисията да насърчава проверките чрез
мониторинг като ключова система за контрол на ОСП след 2020 г. 10

6.20. По време на работата си по Декларацията за достоверност за 2020 г. ЕСП

направи преглед на използването от две разплащателни агенции на проверки
чрез мониторинг, като се съсредоточи върху схемата за доброволно обвързано
с производството подпомагане за земеделски производители на домати в Малта
и схемата за основно плащане в Белгия (Фландрия). ЕСП установи, че тези
разплащателни агенции са използвали проверки чрез мониторинг, за да
предотвратят много случаи на надплащания. В каре 6.3 е показан пример за
използването на проверки чрез мониторинг от страна на малтийската
разплащателна агенция.

10

Вж. Специален доклад № 4/2020 на ЕСП „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.
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Каре 6.3
Проверки чрез мониторинг в действие
Разплащателната агенция в областта на земеделието и селските райони
в Малта е използвала проверки чрез мониторинг, за да оцени заявленията на
земеделските стопани за доброволно обвързано с производството
подпомагане. Системата за мониторинг използва редовни сателитни
наблюдения на земеделските парцели по време на вегетационния период, за
да установи поредица от маркери за растежа на културите (синята крива
в диаграмата по-долу). Тези маркери могат да бъдат сравнени с очаквания
модел на растеж на една култура домати (индексът за растителността,
показан от зелената крива). Ако няма достатъчна корелация между
маркерите, получени от спътникови наблюдения, и очаквания модел на
растеж, системата автоматично избира тези парцели за по-нататъшна
проверка (например посещение на място). Съответната ортофотокарта в СИЗП
потвърждава отглеждането на домати.

Източник: Agriculture and Rural Payments Agency (Разплащателна агенция в областта на
земеделието и селските райони), Малта.

6.21. Проверките чрез мониторинг осигуряват редовни наблюдения на

земеделската дейност и могат да бъдат използвани за предупреждаване на
земеделските стопани за 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 да бъдат
финализирани.

6.22. При разработването на новия подход за проверки чрез мониторинг

Комисията се ангажира да предостави подкрепа на държавите членки. В края на
2020 г. площта на основните схеми за преки помощи (основни плащания
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и единни плащания на площ), подлежащи на проверки чрез мониторинг, е
5,7 % 11.

Развитие на селските райони, пазарни мерки и други
разходни области на функция „Природни ресурси“ — посложните условия за допустимост увеличават риска от
грешки

6.23. ЕСП провери 104 операции по програмите за развитие на селските

райони, 16 операции, свързани с пазарни мерки, 1 операция за възстановяване
в полза на държава членка на предходна финансова корекция на Комисията по
ОСП 12 и 9 операции13 по разходни области извън ОСП. За разлика от преките
плащания, по-голямата част от разходите за развитие на селските райони,
пазарни мерки и други области на политиката по МФР2 (включително
възстановяване на разходи, декларирани от бенефициентите) са предмет на посложни условия за допустимост, което увеличава риска от грешки (вж. точка 1.18).

6.24. В приложение 6.2 е представен преглед на плащанията за 2020 г. при
споделено управление и резултатите от тестове на операциите в тези области
с по-висок риск за всяка държава членка и Обединеното кралство.

11

Годишен отчет за дейността, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“,
приложение 2, стp. 25.

12

Вследствие на решения на Общия съд от 29 ноември 2018 г., Испания/Комисия, T459/16 и от 20 март 2019 г., Испания/Комисия, T-237/17.

13

Европейската сметна палата извърши одит на четири операции по Европейския фонд
за морско дело и рибарство, една операция, свързана с плащане при приключване
в рамките на Европейския фонд за рибарство за периода 2007—2013 г., две операции
по споразумения за партньорство в областта на рибарството и две операции, свързани
с програма LIFE за околната среда и действията по климата.
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Развитие на селските райони

6.25. Комисията одобри 118 програми за развитие на селските райони

в държавите членки за периода 2014—2020 г.14 Програмите включват 20 мерки 15
и 67 подмерки, които попадат в две широки категории разходи:
а)

помощ за инвестиционни проекти за подпомагане на социалноикономическото развитие на селските райони;

б)

плащания за земеделски производители въз основа на критерии, свързани
с околната среда и климата, които се прилагат за земеделската площ или
броя на животните в стопанството.

6.26. Извършените от ЕСП тестове на операциите включват плащания по
19 програми в 15 държави членки.

6.27. От 104-те проверени от нас операции, свързани с развитие на селските

райони, 87 не са засегнати от грешки. От общо 11 случая, в които ЕСП откри
количествено измерими грешки, в 5 случая грешките имаха отражение,
надвишаващо 20 %. ЕСП установи проблеми със съответствието без финансово
отражение при шест плащания.

6.28. Проверихме 54 плащания за инвестиционни проекти, като например

модернизация на земеделски стопанства, изграждане на съоръжения за
преработка на селскостопански продукти, подкрепа за водено от общностите
местно развитие, установяване на млади земеделски производители в селски
район или подкрепа за основни услуги и обновяване на селата в селските райони.

6.29. ЕСП откри количествено измерими грешки при седем плащания за

инвестиционни проекти, най-вече в резултат на декларирането от страна на
бенефициентите на разходи или дейности, които не отговарят на условията за
14

Поради закъснения при приемането на законодателството за ОСП за периода след
2020 г. програмите бяха удължени до края на 2022 г. Съгласно Споразумението за
оттегляне на Обединеното кралство програмите за развитие на селските райони на
Обединеното кралство ще продължат до приключването им през 2023 г.

15

През 2020 г. е добавена допълнителна мярка за предоставяне на извънредна
временна подкрепа в отговор на пандемията от COVID-19 (Регламент (ЕС) 2020/872 на
Европейския парламент и на Съвета). Първото плащане от Комисията въз основа на
декларираните от държавите членки разходи по новата мярка е извършено през
2021 г.
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допустимост на съответния проект (вж. каре 6.4). При два случая грешката беше
под 2 %, а при други два — между 2 % и 20 %. ЕСП установи също така три
операции, засегнати от грешки, надхвърлящи 20 %.

Каре 6.4
Пример за недопустими разходи при проект за развитие на
селските райони
ЕСП одитира едно плащане по проект за развитие на селските райони
в Хърватия, който подпомага отглеждането на сини боровинки, включително
инсталирането на напоителна система.
Инвестициите в напояване са допустими за финансиране от ЕС само ако
отговарят на изискванията, определени в законодателството на ЕС за
насърчаване на устойчивото използване на водите. Те включват наличието
или инсталирането на водомери.
Бенефициентът е представил документи, в които се посочва, че водомерът е
част от проекта и разплащателната агенция е приела разходите, свързани
с напоителната система. Одиторите обаче установиха, че не е инсталиран
водомер, което прави компонента с напояването недопустим за финансиране
от ЕС.

6.30. Проверихме 50 плащания въз основа на площта или броя на животните,

декларирани от земеделските производители, свързани с изискванията за
спазване на критериите за околната среда и климата, както и за хуманното
отношение към животните. Те включват компенсаторни плащания на земеделски
производители в райони с природни ограничения и плащания за изпълнение на
конкретни ангажименти, свързани с агроекологията и климата или за
биологично земеделие.

6.31. Разплащателните агенции използват ИСАК за проверка на основания на

площ елемент на заявленията за подпомагане на земеделските производители по
тези мерки, като по този начин се ограничава рискът от грешки, свързани
с допустимата площ. ЕСП установи два случая на незначително свръхдеклариране
(под 2 %) на допустимата площ. Открихме обаче две операции, засегнати от
грешки, надхвърлящи 20 %. В единия случай земеделският производител не е
спазил минималната гъстота на животните, а в другия случай разплащателната
агенция е изчислила неправилно санкцията за свръхдеклариране.
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Пазарни мерки

6.32. Селскостопанските пазарни мерки формират няколко различни схеми,

които са обект на редица условия за допустимост. ЕСП тества 16 операции
и установи 3 случая, при които разплащателните агенции са възстановили
недопустими разходи. В два от тях грешката е надвишила 20 %. ЕСП установи
проблем със съответствието без финансово отражение в един случай.

Рибарство, околна среда и действия по климата

6.33. Критериите за подбор и изискванията за допустимост за проектите

в областите на политика рибарство, околна среда и действия в областта на
климата също се различават. От деветте проверени операции ЕСП установи една
количествено измерима грешка, допусната в резултат на декларирането
и възстановяването на недопустими разходи. Одиторите установиха проблеми
със съответствието без финансово отражение в четири случая.
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Годишни отчети за дейността и други
управленски документи
Докладване от страна на ГД „Земеделие и развитие на
селските райони“ относно законосъобразността на
разходите за ОСП

6.34. Директорът на всяка от разплащателните агенции предоставя на ГД

„Земеделие и развитие на селските райони“ годишна декларация за
управлението относно ефективността на системите за контрол на агенцията
и законосъобразността и редовността на операциите на агенцията. Държавите
членки докладват относно извършените от тях административни проверки
и проверки на място („статистически данни за контрола“).

6.35. 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.

6.36. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ използва процента

грешки, докладван в статистическите данни за контрола, като прави корекции въз
основа на резултатите от одитите на сертифициращите органи, както и на
собствените си проверки 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
собствената работа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, по
принцип се състоят от фиксирани суми; в конкретния случай ГД е приложила свой
набор от критерии, за да извърши финансови корекции, като се е опитала да
стандартизира разглеждането на проблемите, установени в системите за
управление и контрол на държавите членки. Впоследствие ГД „Земеделие
и развитие на селските райони“ приспада прогнозната стойност на бъдещите
финансови корекции и вземания от „риска при плащане“, за да изчисли
„окончателната сума, изложена на риск“.

6.37. 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 ГД „Земеделие
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и развитие на селските райони“ е оценила риска при плащане на около 1,9 % за
разходите за ОСП като цяло през 2020 г.

Годишен доклад за управлението и изпълнението на
Комисията

6.38. Изчислението на Комисията относно риска при плащане по отношение

на глава „Природни ресурси“, представено в ГДУИ, е в размер на 1,9 %.

Политики и процедури на ОСП за борба с измамите

6.39. От разплащателните агенции се изисква да разполагат със 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 проблемите 16. През
2021 г. извършихме одит на изпълнението на мерките на Комисията и на
държавите членки за борба с измамите в рамките на ОСП. До края на тази година
ЕСП ще публикува специален доклад по темата, който ще постави и въпроса за
заграбването на земя.

16

Точки 6.34—6.41 и точка 6.44 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г.
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Заключение и препоръки
Заключение

6.40. Като цяло одитните доказателства, получени от ЕСП и представени

в настоящата глава, показват, че нивото на грешки при разходите по функция
„Природни ресурси“ е близо до прага на същественост. По отношение на тази
функция от МФР тестването на операциите показва, че изчисленият общ процент
грешки е в размер на 2,0 % (вж. приложение 6.1).

6.41. Нашите резултати показват, че нивото на грешките не е съществено за

преките плащания, които представляват 69 % от плащанията по тази функция на
МФР, и че то като цяло е съществено при разходните области, които сме
определили като по-високорискови (развитие на селските райони, пазарни
мерки, рибарство, околна среда и действия в областта на климата)
и представляващи съответно 31 % от плащанията.

Препоръки

6.42. В приложение 6.3 са представени констатациите на ЕСП от последващия

преглед на изпълнението на препоръка 4, отправена в годишния ѝ доклад за
2017 г., която е трябвало да бъде изпълнена през 2020 г.17 Комисията е изпълнила
тази препоръка изцяло.

17

През 2017 г. ЕСП отправи три други препоръки, чието изпълнение е проследено
в приложение 6.3 към годишния ни доклад за 2019 г.

203

Приложения
Приложение 6.1 — Резултати от тестването на операциите
2020 г.

2019 г.

218

251

2,0 %

1,9 %

РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ИЗВАДКАТА
Общ брой операции
ОЦЕНКА НА ОТРАЖЕНИЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНО
ИЗМЕРИМИТЕ ГРЕШКИ
Изчислен процент грешки
Горна граница на процента грешки (UEL)
Долна граница на процента грешки (LEL)

3,0 %
1,0 %
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Приложение 6.2 — Информация за действията на ЕС
в държавите членки и Обединеното кралство
Плащания и резултати от тестовете на операциите през 2020 г. за всяка държава членка и Обединеното кралство по
отношение на областите развитие на селските райони, пазарни мерки и рибарство, при споделено управление
Общ размер на плащанията

Държави членки
Франция
Италия
Испания
Германия
Полша
Румъния
Обединено кралство
Португалия
Гърция
Унгария
Австрия
Чехия
Ирландия
Хърватия
Швеция
България
Финландия
Словакия
Литва
Нидерландия
Латвия
Белгия
Словения
Дания
Естония
Кипър
Малта
Люксембург

Одитирани операции

Развитие на селските райони
Пазарни мерки
Рибарство
2 555
2 294
1 960
1 502
1 342
1 243
837
744
628
613
596
425
417
412
348
332
325
205
200
170
167
159
135
133
116
33
21
15

1 934
1 526
1 222
1 356
1 206
1 151
767
580
528
565
573
404
334
359
326
303
305
194
190
129
150
89
126
96
101
22
18
14

551
678
600
117
38
66
41
108
59
40
22
17
59
13
12
18
6
11
3
23
3
61
7
12
1
6
—
1

70
90
138
29
98
26
29
56
41
8
1
4
24
40
10
11
14
—
7
18
14
9
2
25
14
5
3
—

(в млн. евро)

Остойностени грешки
13
12
12
6
13
12
10
10
—
4
8
—
4
4
8
—
4
—
—
2
—
—
4
—
—
—
—
—

Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията.

1
3
2
—
1
1
—
1
—
—
2
—
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Държави членки
с одитирани операции
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Приложение 6.3 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки
Анализ от ЕСП на постигнатия напредък
Година

2017 г.

Препоръка на ЕСП

ЕСП препоръчва на Комисията:
Препоръка 4:
Да извърши мониторинг на постигнатия напредък от
разплащателните агенции в подкрепа на
земеделските стопани, които все още не използват
GSAA, и да насърчава добрите практики с цел да се
извлече максимална полза и да се постигне пълно
въвеждане на новата система в рамките на
регулаторните срокове.

Източник: ЕСП.

Изцяло
изпълнена

X

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни
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Глава 7
Сигурност и гражданство
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Съдържание
Точки

Въведение

7.1.-7.8.

Кратко описание

7.2.-7.7.

Обхват и подход на одита

Редовност на операциите

7.8.
7.9.-7.10.

Проверка на елементи на системите за вътрешен
контрол

7.11.-7.13.

Преглед на дейността на одитните органи във връзка
с техните годишни доклади за контрола и одити на
разходите

7.11.-7.13.

Годишни отчети за дейността и други управленски
документи

7.14.-7.15.

Заключения и препоръки

7.16.-7.17.

Заключение

7.16.

Препоръки

7.17.

Приложение 7.1 — Проследяване на изпълнението на
предишни препоръки, свързани с функция „Сигурност
и гражданство“
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Въведение
7.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна

палата по отношение на функция 3 от многогодишната финансова рамка (МФР)
„Сигурност и гражданство“. В каре 7.1 са представени обобщено основните
дейности и разходите по тази функция през 2020 г.

Каре 7.1
Разходи по функция 3 от МФР „Сигурност и гражданство“ —
разбивка за 2020 г.

(в млрд. евро)



Инструмент за спешна
подкрепа в рамките на
Съюза
2,6 (40,5 %)



173,3
млрд.
евро



Миграция и сигурност
1,6 (25,3 %)

Сигурност и
гражданство
6,3
(3,7 %)

Децентрализирани
агенции
1,2 (18,5 %)
Храни и фуражи
0,2 (3,7 %)
Творческа Европа
0,2 (3,8 %)
Други⁽*⁾
0,5 (8,2 %)
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Одитирана популация за 2020 г. спрямо плащанията
(в млрд. евро)
0

Плащания

1

-

2

3

4

авансови плащания ⁽**⁾: 5,6

междинни / окончателни
межди… плащания: 0,7
Одитирана
популация

5

6

7

общо: 6,3

уравняване на авансови
плащания ⁽***⁾: 1,4

общо: 3,1

годишни решения за приемане на
националните отчети на ФУМИ/ФВС: 1,0
Включват се разходи в областите, свързани с потребителите, правосъдието, както и права,
равенство и гражданство.
(**)
Авансовите плащания включват плащанията при споделено управление за програмния
период 2014—2020 г., които не са включени в отчетите, свързани с пакетите документи за
получаване на увереност, които Комисията прие през 2020 г.
(***)
Уравняванията на авансовите плащания са в съответствие с хармонизираното
определение за „операции, свързани с отчетите“ (за подробна информация вж.
приложение 1.1, точка 11).
(*)

Източник: Консолидирани отчети на Европейския съюз за 2020 г.

Кратко описание

7.2. Тази функция обединява различни политики, чиято обща цел е да утвърдят
концепцията за „европейско гражданство“ чрез създаването на пространство на
свобода, правосъдие и сигурност без вътрешни граници.
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7.3. Както е показано в каре 7.1, най-значимото перо разходи е за Инструмента

за спешна подкрепа (ИСП). Той е създаден през април 2020 г. 1, за да подпомогне
държавите — членки на ЕС, в усилията им за справяне с пандемията от COVID-19,
като финансира, наред с другото, разходи за трансграничен трансфер и транспорт
на пациенти, медицински персонал и важни медицински изделия, научни
изследвания и производство на ваксини и лекарствени препарати, както и за
разработване, поръчки и пласмент на консумативи за тестване.

7.4. Миграцията и сигурността също представляват значителен дял в тази

бюджетна функция. Разходите в тази област се финансират чрез два фонда —
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и Фонд „Вътрешна сигурност“
(ФВС). Управлението на по-голямата част от средствата по ФУМИ и ФВС е
споделено между държавите членки (или асоциираните държави)
и ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията. Целта на ФУМИ2 е да
допринася за ефективното управление на миграционните потоци и да развива
общ подход на ЕС в областта на убежището и миграцията. Основната цел на ФВС е
да гарантира сигурност в ЕС, като същевременно улеснява законното пътуване
и зачита основните свободи и правата на човека. Той се финансира чрез два
инструмента 3: ФВС – Външни граници и визи и ФВС – Полиция.

7.5. В рамките на споделеното управление държавите членки изпълняват

многогодишни национални програми по ФУМИ и ФВС, които са одобрени от
Комисията. Шест години след началото на седемгодишния програмен период
държавите членки отново са ускорили изпълнението на националните си
програми. Въпреки това обаче значителни суми все още не са отпуснати,
а натискът върху националните органи може да се увеличи допълнително, тъй
като предстои приключването на програмите. В каре 7.2 са обобщени разходите,
1

Вж. Регламент (ЕС) 2020/521 на Съвета от 14 април 2020 г. за активиране на спешната
подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 и за изменение на неговите разпоредби
предвид избухването на COVID-19.

2

Вж. Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април
2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

3

Вж. Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април
2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници
и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“, и Регламент (ЕС) № 513/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. 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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които държавите членки са представили на Комисията за възстановяване от
началото на програмния период.

Каре 7.2
Изплащането на разходите за националните програми по ФУМИ и ФВС върви
с по-бързи темпове, но голяма част от средствата в бюджета все още не са
отпуснати.
Наличен бюджет към момента
Кумулативни разходи

(в млн. евро)

ФУМИ

ФВС







4 000

1 904

3 000
2 037
1 957

2 000

1 399
1 263

1 510

1 000

733
529

0 102

475

63

2014—2015 г.

460

2 140

952

248

2014—2016 г.

1 540
1 055
548

2014—2017 г.

896

1 296

2014—2018 г. 2014—2019 г. (*)

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 2020 г. са отразени разходите на държавите членки от 2019 г.
(*)

Източник: ЕСП въз основа на данни на Европейската комисия (национални програми
и решения за уравняване до края на 2020 г.).

7.6. При действията на ЕС по ФУМИ и ФВС (транснационални действия или

дейности от особено значение за ЕС като цяло), които са под прякото управление
на ГД „Миграция и вътрешни работи“, ограниченията, наложени поради
пандемията от COVID-19, са забавили някои дейности по проектите. В резултат на
това, както и поради факта, че през 2019 г. са изплатени голям брой авансови
плащания, през 2020 г. е имало значително по-малко плащания в сравнение
с предходните години.
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7.7. Други значими области на разходване са:
o

финансиране за Европейската прокуратура и 12-те децентрализирани
агенции 4, чиято дейност е насочена към изпълнението на основните
приоритети на ЕС в областта на миграцията и сигурността, съдебното
сътрудничество и здравеопазването;

o

програма „Храни и фуражи“, чиято цел е да се поддържа здравето на хората,
животните и растенията на всеки етап от хранителната верига;

o

програма „Творческа Европа“ – рамковата програма на ЕС за подкрепа на
културата и аудиовизуалния сектор;

o

редица програми, чиято обща цел е укрепването на сигурността
и гражданството в ЕС чрез действия в областта на правосъдието,
потребителите, гражданската защита, правата, равенството и гражданството.

Обхват и подход на одита

7.8. Прилагайки описаните в приложение 1.1 одитен подход и методи, ЕСП

провери следните елементи от тази функция на МФР за 2020 г.:
а)

извадка от 27 операции, съставена по-скоро за целите на изготвяне на
цялостната Декларация за достоверност на ЕСП, отколкото да бъде
представителна за разходите по тази функция от МФР. Поради това
одиторите не можаха да изчислят процента грешки за тази функция от МФР.
Извадката се състои от 14 операции при споделено управление с държавите
членки 5, (по две операции за всяка държава членка), осем операции при
пряко управление и две операции при непряко управление от Комисията,
както и три операции, свързани с уравняването на авансови плащания към
агенции.

4

Здравеопазване: ECDC, EFSA, EMA. Вътрешни работи: EASO, Фронтекс, EMCDDA,
Европол, CEPOL, eu-LISA. Правосъдие: EIGE, Eвроюст, FRA. Специфичните годишни
доклади на ЕСП, които излагат нейното становище относно законосъобразността
и редовността на операциите на всяка от тези агенции могат да бъдат намерени на
нейния уебсайт.

5

В Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Полша и Обединеното кралство.
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б)

в)

избрани системи, които са свързани със следните въпроси:
i)

Годишните доклади за контрола на четири одитни органа 6,
придружаващи Годишните отчети за 2019 г. за ФУМИ и ФВС,
и съответствието на тези доклади със законовите изисквания 7;

ii)

работата на същите одитни органи и уместността на техните одити на
разходите, както и на процедурите им за изготвяне на надеждно одитно
становище.

информацията относно редовността, изложена в годишните отчети за
дейността на ГД „Миграция и вътрешни работи“ и ГД „Съобщителни мрежи,
съдържание и технологии“, включена също така и в Годишния доклад за
управлението и изпълнението (ГДУИ), изготвен от Комисията.

6

В Испания, Люксембург, Австрия и Финландия.

7

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1291 на Комисията от 16 май 2018 година за
изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014 за допълване на Регламент (ЕС)
№ 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето
и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по
отношение на статута и задълженията на одитните органи.
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Редовност на операциите
7.9. От проверените общо 27 операции осем (30 %) са засегнати от грешки.

Одиторите откриха 4 операции с количествено измерими грешки, които имат
финансово отражение върху разходите, отнесени към бюджета на ЕС. Пример за
това е представен в каре 7.3.

Каре 7.3
Завишени разходи за транспортиране на медицинско
оборудване
Една дейност, финансирана чрез Инструмента за спешна подкрепа (ИСП), е
изпълнена от министерство в Обединеното кралство 8. Тя представлява
транспортиране на лични предпазни средства за медицински цели от Азия
(напр. от Китай, Сингапур) до Обединеното кралство в периода април—юли
2020 г., които са били спешно необходими по време на пандемията от COVID19. За целта органът в Обединеното кралство е възложил тези обществени
поръчки на три въздухоплавателни компании за товарни превози, като е
използвал процедури за ускорено възлагане на обществени поръчки
(процедури на договаряне без предварително публикуване).
EСП одитира един от договорите, при който е увеличен капацитетът за превоз
на товар над вече определения съгласно съществуващ договор, но органът от
Обединеното кралство не успя да предостави ключови документи, свързани
с обществената поръчка. По тази причина ЕСП не успя да установи дали
властите в Обединеното кралство са приложили действително процедура за
възлагането на обществена поръчка в този конкретен случай. При отсъствието
на доказателства за обратното ЕСП счита, че договорът е възложен директно
на въздухоплавателната компания. Ето защо разходите за транспортирането,
покрити съгласно този договор, са недопустими за финансиране от ЕС.
В допълнение, органът на Обединеното кралство е приложил неправилен
валутен курс при конвертирането на разходите за транспорт на единия
превозвач от долари в евро. Това е довело до завишаване с 20 % на
разходите по проекта при този превозвач.

8

Съгласно Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, с някои
изключения, правото на ЕС е приложимо по отношение на, както и на територията на
Обединеното кралство по време на преходния период. Ето защо Обединеното
кралство е имало право на финансиране от ЕС до края на 2020 г.
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Органът на Обединеното кралство също така е подал заявление за
възстановяване на разходите за полет, който е бил анулиран и следователно
не е бил допустим за финансиране.
Като цяло общата сума на проектните разходи, представени пред ГД
„Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна
помощ“ на Комисията, са завишени с 30 %. Въпреки че органът на
Обединеното кралство е подал и удостоверение за одита, наред със
заявлението за възстановяване на разходи, откритите от ЕСП грешки не са
констатирани от независимия външен одитор. Освен това проверките,
извършени от ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за
хуманитарна помощ“ преди плащането не откриха всички грешки
в завереното заявление за възстановяване на разходи.

7.10. ЕСП установи също така четири случая на неспазване на

законоустановените и финансовите изисквания, които обаче нямат финансово
отражение за бюджета на ЕС. Те се отнасят до подбора на проекти и прилагането
на правилата за възлагане на обществени поръчки, подаването на непълна
документация към заявките за възстановяване на плащания, както и до
неправилното функциониране на една ИТ система (системна грешка).
Неспазването на тези правила може да застраши доброто финансово управление
на средствата на ЕС и потенциално да окаже влияние върху допустимостта на
заявените разходи. В каре 7.4 е представен пример за неспазване на правилата.
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Каре 7.4
Документацията за услугите, предоставени на непридружени
непълнолетни лица, невинаги е достатъчно пълна
Един проект с финансиране от ФУМИ, който одиторите провериха в Гърция, е
изпълнен от неправителствена организация (НПО). По проекта се предоставя
настаняване и други услуги (храна, продукти за лична хигиена, развлекателни
занимания, консултации и др.) на непридружени непълнолетни лица
в приюти в четири града в Гърция. НПО е получила финансиране въз основа
на стандартните дневни разходи за единица за всяко настанено
непридружено дете.
От вътрешния регламент на приютите не става ясно по какъв начин НПО
трябва да докаже, че са извършени дадени услуги на база стандартна цена за
единица (напр. наблюдение, организиране на дейности, почистване, храна)
и дали те са били с необходимото качество. Ето защо НПО не е могла да
докаже, че действително е предоставила тези услуги на необходимото ниво.
Друг проблем е, че младежите са оставали в приютите без основание (напр.
обучение, здравни проблеми) след навършване на пълнолетие.
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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

7.11. Одиторите провериха дейността на четирите органа, които отговарят за

одита на годишните отчети на ФУМИ/ФВС в съответните им държави членки 9
и представят на Комисията Годишен доклад за контрола (ГДК). Целта е да се
оцени дали тези одитни органи:
а)

са обхванали всички видове плащания, извършени от органите, които
отговарят за изпълнението на фондовете,

б)

са използвали подходящ метод за формиране на извадки,

в)

са включили достатъчно операции в извадките, за да направят заключения за
цялата популация,

г)

са изчислили точно 10 процента грешки, и

д)

са въвели подходящи процедури за изготвяне на надеждни одитни
становища и одитни доклади 11.

7.12. Всички проверени одитни органи са разработили и въвели подробни

процедури с достатъчно добро качество, за да могат да докладват резултатите от
дейността си в ГДК. Одиторите установиха някои недостатъци, чието отражение
върху отчетите не е достатъчно съществено, за да омаловажи заключенията на
одитните органи. Комисията е установила някои от тези недостатъци в своята

9

Люксембург и Австрия за ФУМИ; Испания и Финландия за ФВС.

10

Както се изисква според Делегиран регламент (ЕС) 2018/1291 на Комисията.

11

В съответствие с основно изискване 14 на системите за управление и контрол — вж.
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/646 на Комисията от 5 април
2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 514/2014 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на извършването на годишната
процедура по уравняване на сметките и на уравняването с оглед на съответствието.
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оценка на годишните доклади за контрола за финансовата 2019 година.
Констатациите на ЕСП са представени в каре 7.5.

Каре 7.5
Недостатъци в годишните доклади за контрола
Недостатъци
Недостатъци при извадката:
недостатъчно ясно определена
извадкова единица; твърде малък
брой елементи в извадката.
Отговорният орган е предал
предварителните отчети на одитния
орган преди завършване на
собствените си проверки на място
и преди да включи плащанията за
техническа помощ. Това е създало
риск одитният орган да одитира
неправилен вариант на отчетите.

Държава членка
на одитния орган

Потенциално
въздействие

Люксембург

Испания

В ГДК разликите между проектите на
отчети и окончателните отчети са
обяснени само частично.

Ограничена
увереност от
работата на
одитния
орган

В текста на ГДК процентът на грешките
е изчислен и представен неправилно.

Австрия

Докладваните
данни не са
надеждни

Стойността и обхватът на одитната
извадка са докладвани неправилно.

Австрия

В ГДК не са докладвани правилно
резултатите от одита на разходите
и системния одит, нито общото ниво
на увереност.

Люксембург

Не е докладвано, че част от одитната
работа е възложена на външен
изпълнител.

7.13. ЕСП подбра за проверка 23 одитни файла от същите четири одитни

органа. Одиторите не извършиха пълна повторна проверка на одитната работа,
но използваха файловете, за да проверят дали одитните процедури са подходящи
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и дали обхващат всички критерии за допустимост, определени в регламентите за
ФУМИ/ФВС 12. Като цяло установихме, че одитните органи са разполагали
с подробни одитни програми и са използвали контролни списъци, за да
обосноват своите заключения. Одиторите на ЕСП откриха също така
и недостатъците, описани в каре 7.6.

Каре 7.6
Недостатъци в работата на одитните органи
Недостатъци

12

Държава членка
на одитния орган

Процедурата за подбор на проекти
не е проверена задълбочено.

Люксембург

Неподходящо тестване на
допустимостта на разходите.

Люксембург

Недостатъчна одитна следа или
недобре документирана одитна
дейност.

Испания,
Люксембург,
Австрия
и Финландия

Недопустимите разходи невинаги са
докладвани, в случаите, когато
такива са установени.

Люксембург

Някои проблеми, свързани
с възлагането на обществени
поръчки, са погрешно
класифицирани.

Финландия

Неподходяща проверка на одитна
работа, възложена на външен
изпълнител.

Люксембург

Потенциално
въздействие

Неразкриване
на недопустими
разходи
Ненадеждни
одитни
заключения
Ограничена
увереност от
работата на
одитния орган

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
управленски документи
7.14. EСП разгледа годишните отчети за дейността на ГД „Миграция

и вътрешни работи“ и ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ 13 и не
откри информация, която би могла да противоречи на нейните констатации
и оценки. Ограничената извадка на ЕСП за 2020 г. (27 операции) обаче не е
достатъчна, за да може одиторите да сравнят резултатите от извършения одит
с докладваната от двете генерални дирекции информация относно редовността
на разходите.

7.15. ЕСП провери изчисленията на ГД „Миграция и вътрешни работи“ и ГД

„Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ за риска при плащане и при
приключване. Беше установено, че стойностите са изчислени в съответствие
с вътрешната методология и са правилно отчетени в ГДУИ.

13

При ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ одиторите провериха само
информацията относно разходите за програма „Творческа Европа“.
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Заключения и препоръки
Заключение

7.16. Извадката от операции беше съставена с цел ЕСП да формира своето

становище относно разходите от бюджета за 2020 г. като цяло, а не да бъде
представителна за разходите по функция 3 на МФР „Сигурност и гражданство“.
ЕСП не одитира достатъчно операции, за да изчисли процента грешки за тази
функция от МФР (вж. точка 7.8). Въпреки това проверката на операциите
и системите позволява да се откроят две области, в които може да се постигне
подобрение (вж. точки 7.9 и 7.10).

Препоръки

7.17. В приложение 7.1 са представени констатациите от последващия

преглед на ЕСП на изпълнението на две препоръки, отправени в нейния Годишен
доклад за 2017 г. Комисията вече е изпълнила тези две препоръки изцяло.
Одиторите провериха също така препоръката от Годишния доклад на ЕСП за
2018 г., която трябваше да бъде изцяло изпълнена през 2020 г. Въз основа на
извършения преглед и предвид констатациите и заключенията за 2020 г. ЕСП
препоръчва на Комисията:

Препоръка 7.1 — Допустимост на разходите на проекти,
финансирани чрез Инструмента за спешна подкрепа (ИСП)
Да се извършва щателна проверка на допустимостта на разходите, декларирани
от бенефициенти по дейности, финансирани по ИСП, и по-конкретно на
редовността на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Срок на изпълнение — до края на 2021 г.
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Препоръка 7.2 — Документация, при която финансирането
е въз основа на стандартни разходи за единица
Да се предоставят насоки на органите на държавите членки, отговарящи за
разходването на средствата по фондовете на ГД „Миграция и вътрешни работи“
от МФР за периодите 2014—2020 г. и 2021—2027 г., относно документирането на
пълния обхват и качеството на услугите в случаите, когато финансирането е въз
основа на стандартни разходи за единица.
Срок за изпълнение — до края на 2022 г.
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Приложение 7.1 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки, свързани с функция
„Сигурност и гражданство“
Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъ
чни данни

Комисията следва:

2017

Препоръка 1: да предостави насоки на държавите
членки относно използването на фондовете на ЕС
в съответствие с принципа на добро финансово
управление. По-специално в насоките за изпълнение
на ФУМИ/ФВС следва да се посочи, в случаите когато
публични органи изпълняват действия на ЕС, че
съфинансирането от ЕС не може да надвишава общия
допустим разход с изключение на ДДС.
Препоръка 2: да изисква от държавите членки,
в годишните отчети на техните национални програми
по ФУМИ и ФВС, да правят разбивка на естеството на
сумите, които докладват, по следните категории:
събрани вземания, авансово финансиране
и действително извършен разход; да докладва в своя
Годишен отчет за дейността (ГОД) от 2018 г. нататък
действителните разходи по фондове.

X 14

X 15

14

През август 2019 г. и юли 2020 г. Комисията изпрати съобщения до държавите членки с напомняне за правилата за допустимост на ДДС.

15

Комисията промени образеца за годишните отчети във връзка с ФУМИ/ФВС, като се съобрази с изискванията на ЕСП.
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Анализ на ЕСП относно постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъ
чни данни

ЕСП препоръчва на Комисията да следи за това, че при
извършването на административни проверки на
заявките за плащане систематично се използва
документацията, която тя е изискала от
бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ,
за да може в задоволителна степен да провери
законосъобразността и редовността на процедурите
за възлагане на обществени поръчки, които тези
бенефициенти са организирали.
2018

Комисията следва също така да инструктира органите
на държавите членки, отговарящи за националните
програми по фонд „Убежище, миграция и интеграция“
и фонд „Вътрешна сигурност“, при извършването на
административни проверки на заявките за плащане да
извършват и съответните проверки на
законосъобразността и редовността на процедурите
за възлагане на обществени поръчки, организирани от
бенефициентите на средствата.

X 16

Срок на изпълнение — през 2020 г.
Източник: ЕСП

16

Комисията актуализира своята стратегия за контрол и повиши осведомеността сред органите на държавите членки по въпросите, свързани
с обществените поръчки.
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Глава 8
Глобална Европа
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Въведение
8.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна

палата по отношение на функция 4 от МФР „Глобална Европа“. В каре 8.1 са
представени обобщено основните дейности и разходите по тази функция през
2020 г.

Каре 8.1
Функция 4 от МФР „Глобална Европа“ — разбивка за 2020 г.
Плащания през 2020 г. — процент от бюджета на ЕС и разбивка
(в млрд. евро)
Инструмент за
сътрудничество за развитие
(ИСР)
3,0 (26,7 %)

173,3
млрд.
евро

Глобална
Европа
11,4
(6,6 %)

Европейски инструмент за
съседство (ЕИС)
2,7 (23,2 %)
Инструмент за
предприсъединителна
помощ (ИПП)
1,9 (16,9 %)
Хуманитарна помощ
1,9 (16,8 %)
Други дейности и програми
1,9 (16,4 %)
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Одитирана популация за 2020 г. спрямо плащанията
0

Плащания

2

4

6

(в млрд. евро)
10
12

8

авансови плащания ⁽*⁾: 7,8

междинни / окончателни плащания: 3,6

общо: 11,4

уравняване на авансови плащания: 5,2

Одитирана
популация

общо: 9,2
отпуснати средства от доверителни фондове: 0,4

В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 11).
(*)

Източник: Консолидирани отчети на Европейския съюз за 2020 г.

Кратко описание

8.2. Функция „Глобална Европа“ включва разходите за всички външни

дейности („външна политика“), финансирани от общия бюджет на ЕС. Тези
политики имат за цел да:
—

насърчават ценностите на ЕС в чужбина, като например демокрацията,
принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека
и основните свободи;

—

решават основни предизвикателства в световен план, като например
изменението на климата и намаляването на биологичното разнообразие;

—

увеличават въздействието от сътрудничеството на ЕС за развитие с цел да се
допринесе за изкореняване на бедността и увеличаване на икономическия
просперитет;

—

насърчават стабилността и сигурността в страните кандидатки и в съседните
държави;

—

засилват европейската солидарност след природни или предизвикани от
човека бедствия;
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—

съдействат за предотвратяване на кризи и разрешаване на конфликти,
опазване на мира, укрепване на международната сигурност и насърчаване
на международното сътрудничество;

—

защитават интересите на ЕС и общите интереси с неговите партньори
в чужбина чрез подкрепа за външното измерение на политиките на ЕС.

8.3. Основни отговорности за изпълнение на бюджета за външни дейности

имат Генерална дирекция „Международни партньорства“ 1, Генерална дирекция
„Политика за съседство и преговори за разширяване“, Генерална дирекция
„Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“,
Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ и Служба за
инструментите в областта на външната политика (FPI).

8.4. През 2020 г. плащанията за „Глобална Европа“ възлизат на 11,4 млрд.

евро 2 и са направени чрез няколко инструмента (вж. каре 8.1) и методи на
предоставяне, например договори за строителство / доставки / услуги,
безвъзмездна финансова помощ, специални заеми, гаранции по заеми
и финансова помощ, бюджетна подкрепа и други целеви форми на бюджетна
помощ в над 150 държави (вж. приложение 8.1).

1

Предишната Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“
(DEVCO).

2

Окончателно изпълнение на плащанията, включително целеви приходи.
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Обхват и подход на одита

8.5. Прилагайки описаните в приложение 1.1 одитен подход и методи, ЕСП

провери следните елементи от тази функция на МФР за 2020 г.:
а)

извадка от 75 операции, която е съставена по-скоро за целите на изготвянето
на цялостната Декларация за достоверност на ЕСП, отколкото за да бъде
представителна за разходите по тази функция от МФР. Поради това
одиторите не можаха да изчислят процента грешки за тази функция от МФР.
ЕСП състави извадка от 32 операции на ГД „Политика за съседство
и преговори за разширяване“, 14 операции на ГД „Международни
партньорства“, 13 операции на ГД „Европейска гражданска защита
и европейски операции за хуманитарна помощ“, 10 операции на Службата за
инструментите в областта на външната политика и 6 други операции.

б)

информацията относно редовността, изложена в годишните отчети за
дейността на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ и ГД
„Международни партньорства“ и включването ѝ в Годишния доклад за
управлението и изпълнението (ГДУИ), изготвен от Комисията.
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Редовност на операциите
8.6. От проверените 75 операции 28 (37,3 %) са засегнати от грешки. ЕСП откри
17 количествено измерими грешки с финансово отражение върху разходите,
отнесени към бюджета на ЕС. Бяха установени също така 11 случая на неспазване
на правните и финансовите разпоредби.

8.7. Общите категории на констатациите за „Глобална Европа“ са недопустими

разходи, неизвършени разходи, грешки в областта на обществените поръчки
и липса на подкрепяща документация. В каре 8.2 са представени примери за
грешки, остойностени от ЕСП. В каре 8.3 е показан пример за споразумения за
делегиране и споразумения за безвъзмездна финансова помощ, които не са били
осъществени правилно. В този случай не беше възможно да се изчисли точният
размер на недопустимите разходи.
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Каре 8.2
Доставки, които не са използвани за финансираното действие
ГД „Политика на съседство и преговори за разширяване“ (NEAR)
ЕСП одитира разходи, заявени от един бенефициент по договор за
безвъзмездна финансова помощ, подписан с Комисията през октомври
2016 г. Целта на това действие е подобряване на здравето на бежанците под
закрилата на държавата бенефициент, включително чрез ваксинация.
Безвъзмездната финансова помощ е финансирана изцяло от бюджета на ЕС,
а оборудването и консумативите съставляват 47 %, или 142 млн. евро от
общите прогнозни разходи за действието в размер на 300 млн. евро.
В изпълнение на договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ,
през декември 2017 г. бенефициентът е подписал договор за доставка на
ваксини с доставчик на медицински продукти.
По отношение на разходите, възстановени от Комисията преди сключването
на договора с този доставчик, ЕСП не получи доказателства във връзка
с обществената поръчка, действителните разходи и броя на приложените
дози ваксини. Като цяло одиторите сметнаха за недопустими разходи
в размер на 4,4 млн. евро.

Недопустими разходи в заявката за възстановяване на разходи
ГД „Политика на съседство и преговори за разширяване“ (NEAR)
ЕСП одитира разходи, заявени от един бенефициент по подписан с Комисията
договор за безвъзмездна финансова помощ. Целта на финансираното
с безвъзмездната финансова помощ действие е укрепване на местните
общности в държавата бенефициент, с цел да се насърчи социалното
приобщаване на ромите. Комисията е финансирала безвъзмездната
финансова помощ в размер на 4 млн. евро изцяло от бюджета на ЕС.
Одиторите провериха разходооправдателните документи и установиха, че
Комисията е одобрила за възстановяване авансови плащания в размер на
269 531 евро, въпреки че бенефициентът не е извършил никакви съответни
дейности. Комисията също така два пъти е приела заявка за възстановяване
на разходи на стойност 270 537 евро. ЕСП счете за недопустими общо 64 % от
одитираната сума.
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Каре 8.3
Разпределянето на споделените разходи не се основава на
действително извършени разходи
ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна
помощ“ (ECHO)
Част от одитираните разходи са свързани с четири специфични споразумения
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и едно споразумение за
делегиране с общи прогнозни разходи в размер на 11,2 млн. евро.
Някои от одитираните разходи са свързани с разходи, споделени между
финансиран от ЕС проект и партньорски организации. В споразуменията се
посочва, че тези разходи следва да бъдат споделени въз основа на
действително извършени разходи. ЕСП разгледа политиките за разпределяне
на разходите и разходооправдателните документи на партньорските
организации, които показват, че при тях разпределянето на разходите се
основава на суми от бюджета или на прогнозни суми.
Например в един случай разходите за електроенергия за една местна служба
не са изчислени въз основа на действително извършените разходи, а като дял
от наличния бюджет за всеки договор. В друг случай по подобен начин
разпределянето на разходите за основен ремонт на служебен склад,
експлоатация на превозни средства и наем се основава на оставащия наличен
бюджет всеки месец за покриване на различните видове общи разходи.
В този случай обаче не беше възможно да се изчисли точно финансовото
отражение.
Този подход за разпределяне на разходите е в нарушение на условията по
споразумението.

8.8. При проверката на тези операции бяха констатирани случаи на ефективни
системи за вътрешен контрол, като например тези, посочени в каре 8.4.
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Каре 8.4
Ефективни проверки от страна на Комисията на исканията за
плащане в областта на непрякото управление
ГД „Международни партньорства“ (INTPA)
Чрез договор за предоставяне на услуги с международно консултантско
дружество, специализирано в публични политики и сътрудничество за
развитие, ЕС е финансирал действие на стойност 13,8 млн. евро за
подпомагане на асоциация, насърчаваща регионалната интеграция в Азия.
Одиторите провериха плащането от страна на Комисията, свързано
с издадената от консултанта фактура съгласно този договор за предоставяне
на услуги. При обработването на искането за плащане от местната делегация
на ЕС са установили недопустими разходи в размер на 35 500 евро,
докладвани като такси за експерти. Поради това са поискали от консултанта
да издаде кредитно известие за тази сума и да намали размера на
плащането.
През периода на изпълнение на договора Комисията е установила и е
събрала недопустими разходи на обща стойност повече от 113 700 евро. ЕСП
не установи други грешки.

8.9. Съществуват две разходни области, в които операциите са по-малко

податливи на грешки поради условията на плащане. Това са i) бюджетна
подкрепа (вж. точка 8.10) и ii) проекти, изпълнявани от международни
организации и подчинени на „условния подход“ (вж. точка 8.12). През 2020 г. ЕСП
извърши одит на три операции за бюджетна подкрепа и 14 проекта, управлявани
от международни организации, включително осем операции с условен подход.
Не бяха открити грешки в тези области.

8.10. Бюджетната подкрепа подпомага общия бюджет на дадена държава или
бюджета ѝ за изпълнение на конкретна политика или цел. Плащанията за
бюджетна подкрепа, извършени през 2020 г. от общия бюджет на ЕС, са в размер
на 1,7 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 общите условия за допустимост (като
например задоволително подобрение във финансовото управление на публичния
сектор).
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8.11. Като се вземат предвид обаче широките възможности за тълкуване на
правните разпоредби, Комисията разполага със значителна гъвкавост при
извършването на преценка дали държавите партньори изпълняват тези общи
условия. Одитът на ЕСП относно редовността не може да се разпростре отвъд
етапа, на който Комисията изплаща помощта на държавата получател, тъй като
средствата след това се обединяват със средствата от националния бюджет на
държавата 3.

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
се спазват правилата за допустимост на ЕС, ако в общия размер на финансирането
се включват достатъчно допустими за подпомагане разходи, които да покрият
частта на ЕС. Този подход е взет предвид при проверките по същество, извършени
от ЕСП.

8.13. През 2020 г. плащанията към международни организации от общия

бюджет на ЕС са в размер на 3,2 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.

3

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“ (http://www.eca.europa.eu).
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8.14. Някои международни организации4 предоставиха само ограничен

достъп до документи, например във формат само за четене, поради което
одиторите не можаха да направят копия на проверените документи. Освен това
някои международни организации поставиха под въпрос правомощията на ЕСП.
Тези проблеми възпрепятстваха планирането и провеждането на одита на ЕСП
и доведоха до прекомерни забавяния в получаването на поисканата от одитния
екип документация и в извършването на неговата работа. В един случай на
международната организация ѝ бяха необходими повече от осем месеца да
предостави поисканата подкрепяща документация. Договорът за
функционирането на ЕС 5 установява правото на Европейската сметна палата да
получава всички документи или информация, необходими за изпълнението на
нейната задача. ЕСП вече направи съответните констатации в своя Годишен
доклад за 2018 г. 6 и в становище № 10/2018 7.

4

Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци
в Близкия изток (UNRWA), Фондът на ООН за децата (УНИЦЕФ) и Международната
банка за възстановяване и развитие (МБВР).

5

Правото на ЕСП на достъп до документация е установено в член 287 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който посочва, че всяко физическо или
юридическо лице, получило плащания от бюджета, изпраща на Сметната палата по
нейно искане всички документи или информация, които са необходими за
изпълнението на нейната задача (ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 70).

6

Вж. точка 9.13 в глава 9 „Глобална Европа“ от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г.

7

Становище № 10/2018 на ЕСП относно предложението за Регламент на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за съседство, сътрудничество за
развитие и международно сътрудничество, точка 18.
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Годишни отчети за дейността и други
управленски документи
Годишен отчет за дейността на Службата за инструментите
в областта на външната политика

8.15. За финансовата 2020 година ЕСП разгледа Годишния отчет за дейността
(ГОД) на Службата за инструментите в областта на външната политика (FPI).

8.16. В анализа си ЕСП акцентира върху това дали в своя ГОД от FPI са

представили информацията относно редовността в съответствие с указанията на
Комисията и дали са прилагали последователно методологията за изчисляване на
бъдещите корекции и вземания.

8.17. От общия размер на приетите разходи през 2020 г. (730 млн. евро) FPI

оценява общата сума, изложена на риск при извършените плащания, на 8,0 млн.
евро (1,10 %). Тя изчислява стойността на корекциите, произтичащи от нейните
проверки през следващите години, на 3,5 млн. евро (43,8 % от общата сума,
изложена на риск). В резултат на това ръководителят на FPI декларира, че
финансовият риск на службата е под прага на същественост от 2 %.

8.18. Комисията може да възложи на определени субекти задачи по

изпълнението на бюджета, при условие че те са в състояние да защитят в голяма
степен финансовите интереси на ЕС. В такива случаи Финансовият регламент
изисква оценка на тези субекти, за да се гарантира, че те спазват принципите на
добро финансово управление, прозрачност, недискриминация и видимост на
дейността на ЕС. Това е известно като „оценка по стълбове“ 8. FPI следва да
гарантира, че всички нейни мисии на общата политика за сигурност и отбрана
(ОПСО) са акредитирани по този начин. В края на 2020 г. две 9 от 11-те
8

Член 154 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета
от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
(„Финансовият регламент“), изменен. Изискванията за оценката по стълбове са се
развили с времето и са актуализирани във Финансовия регламент след
първоначалното им включване през 2002 г.

9

EUBAM в Либия и консултативната мисия на ЕС по линия на ОПСО (EUAM)
в Централноафриканската република.
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продължаващи мисии на ОПСО все още не бяха получили изцяло положителна
оценка по стълбове. По-специално оценката на мисията на ЕС за съдействие
в областта на граничния контрол (EUBAM) в Либия продължава дълго време 10,
което показва потенциална слабост на вътрешния контрол. От FPI са предприели
специални мерки за намаляване на свързаните с това рискове. Оценките по
стълбове обаче са необходими за защита на финансовите интереси на ЕС 11.

Проучване на ГД „Политика за съседство и преговори за
разширяване“ относно процента остатъчни грешки за 2020 г.

8.19. През 2020 г. ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ е

възложила на външен изпълнител да извърши от нейно име шесто проучване
относно процента остатъчни грешки (RER). Целта на прочуването е да се изчисли
нивото на грешките, които не са били разкрити от всички проверки на
ръководството на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, които
имат за 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, на базата на който генералният
директор основава декларацията за достоверност и който предоставя данни във
връзка с редовността по отношение на външната дейност, оповестени в ГДУИ.

8.20. ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ представи

резултатите от проучването относно процента остатъчни грешки за 2020 г. в своя
Годишен отчет за дейността 12. Проучването разглежда извадка от 375 операции,
свързани с договорите, сключени в периода септември 2019 г. — август 2020 г.
Изчисленият общ процент остатъчни грешки за генералната дирекция е 1,36 %,
което е под нивото на същественост от 2 %, установено от Комисията.
Процентът остатъчни грешки за предишните две години е съответно 0,72 % през
2018 г. и 0,53 % през 2019 г.

10

Съветът одобри мисията EUBAM в Либия през май 2013 г. Понастоящем мисията е
разположена в Тунис поради политическото положение в Либия.

11

Член 154 от Финансовия регламент.

12

Процентът остатъчни грешки (RER) се нарича „общ (получен от ГД) процент грешки“
в ГОД.
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8.21. Проучването относно 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“. Одиторите установиха
ограничения, които може би са допринесли за по-ниската стойност на изчисления
процент остатъчни грешки.

8.22. В рамките на тазгодишния одит отново бяха установени няколко важни

фактора, които са изкривили стойностите на процента остатъчни грешки. Първият
фактор е, че ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ не
стратифицира популацията от операции, използвана за изготвяне на извадката,
с цел да обхване по-подробно областите, в които има по-голяма вероятност за
грешки и да насочи по-малко внимание към областите с потвърден по-нисък
риск 13. Операциите за бюджетна подкрепа са с нисък риск и през 2020 г.
представляват едва 26 % (като стойност) от общата популация за изчисляване на
процента остатъчни грешки. Те обаче съставляват 39 % (като стойност) от
извадката за процента остатъчни грешки. През последните години те съставляват
все по-голяма част от извадката за процента остатъчни грешки: 29 % през 2018 г.,
31 % през 2019 г. и 39 % през 2020 г.

8.23. В допълнение, през 2018 г. ГД „Политика за съседство и преговори за

разширяване“ е въвела допълнителен процент грешки за безвъзмездната
финансова помощ в режим на пряко управление („процент за безвъзмездната
финансова помощ“). Това предоставя допълнително основание на генералния
директор да запази резервата, изразена преди това поради високия риск при този
вид безвъзмездна финансова помощ. Като цяло, за извадката за процента
остатъчни грешки изпълнителят на проучването прилага ниво на същественост
2 % и ниво на увереност 95 % 14. За процента на безвъзмездната финансова помощ
обаче нивото на увереност е 80 %, което е довело до по-малко прецизно
изчисление на действителния процент грешки за тази част от извадката. Този
подход не отразява високия риск в тази област.

13

Вж. глава 9 „Глобална Европа“ от Годишния доклад на ЕСП за 2017 година.

14

Вероятността процентът на грешките в популацията да е в рамките на определен
интервал („доверителен интервал“).
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8.24. Вторият фактор е, че делът на операциите, за които проучването относно

процента остатъчни грешки се основава изцяло или отчасти на предходна
контролна дейност, се е увеличил от 2016 г. и през 2020 г. достига повече от 60 %.
За тези операции изпълнителят разчита на извършената преди това дейност като
част от рамката за контрол на ГД „Политика за съседство и преговори за
разширяване“, като например финансови одити на проекти и проверки на
разходите, извършени от независими трети страни, като са взети предвид
и предишни проверки на Комисията. Същевременно общият брой на проверените
операции в рамките на проучването относно процента остатъчни грешки е
намалял с повече от 25 %. Прекомерното разчитане на предишна контролна
дейност е в противоречие с целта на проучването относно процента остатъчни
грешки, а именно — да се установят грешките, които не са открити при тези
проверки.

8.25. Освен това изпълнителят на проучването относно процента остатъчни

грешки е разчитал на извършените проверки на разходите при ограниченията,
наложени от финансовото и административно рамково споразумение (FAFA),
сключено с определени международни организации. Това споразумение
ограничава броя на елементите, които могат да бъдат проверени по време на
проверка на разходите, както и достъпа до одитни доказателства.

8.26. Третият фактор е методът за изчисляване на процента остатъчни грешки,

прилаган от ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“. На първо
място, той дава широка свобода на преценка на изпълнителя да решава дали са
налице достатъчно логистични и правни мотиви, които възпрепятстват
навременния достъп до документи за дадена операция, а в следствие на това
и на изчисляването на процента грешки. На второ място, Комисията е добавила
5 % рискова премия към процента остатъчни грешки, както и през 2019 г. Не става
ясно обаче как Комисията е изчислила рисковата премия от 5 %. Ето защо този
метод може да не отразява вярно действителния процент остатъчни грешки за
дадената операция 15.

15

През 2020 г. в един случай една грешка беше изчислена частично.
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8.27. Четвъртият фактор е големият брой заменени операции в популацията

за извадката 16. Тези замени и посочените за тях причини потвърждават, че
изискваната в ръководството с указания проверка на данните не е била
извършена с необходимото старание в сътрудничество с Комисията и че
използваните за изготвяне на извадката популации от данни на различните етапи
само частично са били надеждни или точни. Замените и корекциите в извадката
водят до различни резултати от извадката.

8.28. Освен това в регулаторната рамка, която урежда проучването относно

процента остатъчни грешки и договора между ГД „Политика за съседство
и преговори за разширяване“ и изпълнителя на проучването, не се разглежда или
посочва рискът от измами. Няма процедура, която да изисква от изпълнителя да
докладва на Комисията случаите на предполагаема измама срещу бюджета на ЕС,
установени по време на неговата работа по процента остатъчни грешки.

Годишен отчет за дейността и проучване относно процента
остатъчни грешки на ГД „Международни партньорства“

8.29. Проверката на ЕСП на Годишния отчет за дейността на ГД

„Международни партньорства“ за 2020 г. и на проучването относно процента
остатъчни грешки е представена подробно в Годишния доклад на ЕСП относно
осмия, деветия, десетия и единадесетия Европейски фонд за развитие.

16

За проучването относно процента остатъчни грешки за 2020 г. те са 36.
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Заключения и препоръки
Заключение

8.30. Извадката от операции беше съставена с цел ЕСП да формира своето

становище относно разходите от бюджета за 2020 г. като цяло, а не да бъде
представителна за разходите по функция 4 от МФР „Глобална Европа“. ЕСП не
одитира достатъчно операции, за да изчисли процента грешки за тази функция от
МФР (вж. точка 8.5). Въпреки това одитната проверка на операциите и системите
позволява да се откроят три области, в които може да се постигне подобрение
(вж. точки 8.7, 8.14 и 8.28).

Препоръки

8.31. В приложение 8.2 са представени констатациите от последващия

преглед на ЕСП на изпълнението на четири препоръки, отправени в нейния
Годишен доклад за 2017 г. Комисията е изпълнила изцяло три от тези препоръки,
а една не е изпълнена. Одиторите извършиха преглед и на препоръките от
годишните доклади на ЕСП за 2018 г. и 2019 г., чието изпълнение е със срок
незабавно или до края на 2020 г.

8.32. Въз основа на извършения преглед и предвид констатациите

и заключенията за 2020 г. ЕСП препоръчва на Комисията:

Препоръка 8.1 — Да се осигури пълен и навременен достъп
на ЕСП до необходимите документи
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.
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Препоръка 8.2 — Разпределяне на споделените разходи от
партньорските организации
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.

Препоръка 8.3 — Изпълнителят на проучването относно
процента остатъчни грешки да докладва за предполагаеми
измами
да въведе задължения за изпълнителя на проучването относно процента
остатъчни грешки да докладва на Комисията случаите на предполагаема измама
срещу бюджета на ЕС, установени по време на неговата работа по проучването.
Срок за изпълнение — до края на 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
Разходи на ГД „Политика за съседство и преговори за
разширяване“ — първите 5 по големина (в млн. евро)
1. Мароко
2. Турция
3. Тунис
4. Палестина (окупирана територия) *
5. Грузия

411
314
248
174
119

* Това название не може да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга
индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос.
Източници: Фон на карта ©OpenStreetMap contributors, с разрешението на Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA), и Европейска сметна палата въз основа на консолидираните
годишни отчети на Европейския съюз за 2020 г.
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Разходи на ГД „Международни партньорства“
— първите 5 по големина (в млн. евро)
1. Бангладеш
2. Афганистан
3. Мианмар/Бирма
4. Ирак
5. Камбоджа

153
138
74
59
50

Източници: Фон на карта ©OpenStreetMap contributors, с разрешението на Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA), и Европейска сметна палата въз основа на консолидираните
годишни отчети на Европейския съюз за 2020 г.
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Приложение 8.2 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки
Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

В процес на изпълнение
Изцяло
изпълнена В значителна В известна
степен
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъ
чни данни

ЕСП препоръчва на ГД „Политика за съседство и преговори
за разширяване“:
Препоръка 1:

2017

от 2019 г. нататък при проучвания относно процента
остатъчни грешки да се предоставят на изпълнителя на
проучването по-точни насоки за проверка на второто ниво
процедури за възлагане на поръчки.
Препоръка 2:
от 2019 г. нататък при проучванията относно процента
остатъчни грешки да се стратифицира популацията за
проучването въз основа на присъщия риск на проектите,
като се поставя по-голяма тежест върху операциите с пряко
управлявана безвъзмездна финансова помощ и по-малка
върху операциите за бюджетна подкрепа.

17

X 17

X

В ръководствата с указания относно процента остатъчни грешки за 2019 г. и 2020 г. Комисията включи допълнителни указания за изпълнителя на
проучването относно процента остатъчни грешки за това как да се проверява второто ниво процедури за възлагане на поръчки.
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

В процес на изпълнение
Изцяло
изпълнена В значителна В известна
степен
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъ
чни данни

Препоръка 3:
да се оповестяват ограниченията на проучването относно
процента остатъчни грешки в Годишния отчет за дейността,
започвайки от 2018 г.

X 18

ЕСП препоръчва на ГД „Международно сътрудничество
и развитие“:
Препоръка 4:
до 2020 г. да се преразгледат съществуващите насоки за
бенефициентите по проекти, изпълнявани при непряко
управление, с цел планираните дейности да бъдат
изпълнявани в срок и да допринасят за практическото
използване на резултатите от проектите, като по този начин
се осигурява най-добро съотношение между качество
и цена.

X 19

18

Комисията оповести ограниченията на проучването относно процента остатъчни грешки в ГОД за 2018 г. и 2020 г., но не и за 2019 г. Тя
информира ЕСП, че не го е направила поради пропуск при редактирането.

19

Комисията представи промени във Финансовия регламент от 2018 г., актуализира насоките и издаде допълнителни указания между 2018 г.
и 2021 г.
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

В процес на изпълнение
Изцяло
изпълнена В значителна В известна
степен
степен

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.
2018

X

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.

20

X 20

Комисията актуализира ръководството с указания относно процента остатъчни грешки за 2020 г.

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъ
чни данни
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

В процес на изпълнение
Изцяло
изпълнена В значителна В известна
степен
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

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 21

ЕСП препоръчва на ГД „Политика за съседство и преговори
за разширяване“:
Препоръка 1:
2019

да оповести ограниченията на проучването относно
процента остатъчни грешки (RER) в Годишния отчет за
дейността на ГД „Политика за съседство и преговори за
разширяване“ за 2020 г. и в бъдещите Годишни отчети за
дейността.

X 22

Срок за изпълнение — преди публикуването на следващия
Годишен отчет за дейността през първото тримесечие на
2021 г.
Източник: ЕСП.
21

Комисията актуализира насоките и издаде допълнителни указания за контрол на качеството между 2018 г. и 2020 г.

22

Вж. бележка под линия 19. Комисията оповести ограниченията на проучването относно процента остатъчни грешки в ГОД за 2020 г.

Недостатъ
чни данни
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Глава 9
Администрация

251

Съдържание
Точки

Въведение
Кратко описание
Обхват и подход на одита

Редовност на операциите
Констатации относно извадката от операции

9.1.-9.5.
9.3.
9.4.-9.5.
9.6.-9.10.
9.7.-9.9.

Европейски парламент

9.8.

Европейска комисия

9.9.

Констатации и оценки по отношение на системите за
наблюдение и контрол

9.10.

Годишни отчети за дейността и други управленски
документи

9.11.

Констатации и оценки относно процедурите за
възлагане на обществени поръчки за
придобиване на лични предпазни средства

9.12.-9.15.

Заключение и препоръки

9.16.-9.18.

Заключение
Препоръки

Приложения
Приложение 9.1 – Резултати от тестовете на операциите,
свързани с функция „Администрация“
Приложение 9.2 — Проследяване на изпълнението на
предишни препоръки

9.16.
9.17.-9.18.
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Въведение
9.1. В настоящата глава са представени констатациите на Европейската сметна

палата (ЕСП) по отношение на функция 5 от МФР „Администрация“. В каре 9.1 са
представени обобщено разходите на институциите и органите на ЕС по тази
функция през 2020 г.

Каре 9.1
Функция 5 от МФР „Администрация“ — разбивка за 2020 г.

Европейска комисия
6,3 (60,0 %)




Европейски парламент
1,9 (18,0 %)



173,3
млрд.
евро



Администрация
10,3
(6,0 %)



ЕСВД
0,9 (8,9 %)
Съвет на ЕС
0,5 (5,2 %)
Съд на ЕС
0,4 (4,1 %)
ЕСП 0,1 (1,4 %)
ЕИСК 0,1 (1,2 %)
Други 0,1 (1,2 %)
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Одитирана популация за 2020 г. спрямо плащанията
(млрд. евро)
0

2

4

6

8

10

авансови плащания⁽*⁾: 0,1
Плащания

общо: 10,3
междинни
…
междинни
/ окончателни
плащания: 10,2

Одитирана
популация

общо: 10,4
уравняване на авансови плащания⁽*⁾: 0,2

В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (за
подробна информация вж. приложение 1.1, точка 10).
(*)

Източник: Консолидирани отчети на Европейския съюз за 2020 г.

9.2. Европейската сметна палата изготвя отделни доклади относно агенциите
и другите органи на ЕС, както и относно Европейските училища 1. Правомощията
на Европейската сметна палата не включват извършването на финансов одит на
Европейската централна банка.

Кратко описание

9.3. Административните разходи включват разходи, свързани с човешките

ресурси, които през 2020 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 се характеризират с ниско ниво на риск.

1

Специфичните годишни доклади относно агенциите и други органи на ЕС и относно
Европейските училища са публикувани на уебсайта на ЕСП.
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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)

извадка от 48 операции, съставена така, че да бъде представителна за целия
набор от разходи в рамките на функцията. В извадката са включени операции
на всяка институция и орган на ЕС. Целта на ЕСП е да допринесе за
цялостната Декларация за достоверност, както е описано
в приложение 1.1;

б)

системите за наблюдение и контрол на Съвета и Европейския омбудсман,
в т.ч. стандарти за вътрешен контрол, управление на риска, предварителен
и последващ контрол, регистри на изключенията, управленски контрол,
доклади от вътрешен одит и мерки за борба с измамите;

в)

информацията относно редовността, съдържаща се в годишните отчети за
дейността на всички институции и органи на ЕС, вкл. на генералните
дирекции и службите на Комисията, които имат основна отговорност за
административните разходи 2, която след това се включва в Годишния доклад
за управлението и изпълнението;

г)

процедурите за обществени поръчки, организирани от Европейския
парламент, Съвета, Комисията, Съда и Европейската служба за външна
дейност за закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) за техните
служители.

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 2020 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

PricewaterhouseCoopers SRL.
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Редовност на операциите
9.6. Резултатите от тестовете на операциите са обобщени в приложение 9.1. От
проверените 48 операции 10 (21 %) съдържат грешки. Въз основа на
седемте грешки, остойностени от Европейската сметна палата, изчисленият
процент грешки е под нивото на същественост.

Констатации относно извадката от операции

9.7. Въпросите, разгледани в точки 9.8 и 9.9, засягат Европейския парламент

и Комисията. Европейската сметна палата не установи конкретни проблеми по
отношение на Съвета, Съда на Европейския съюз, Европейския икономически
и социален комитет, Европейския комитет на регионите, Европейския омбудсман,
Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за
външна дейност. Външният одитор на ЕСП не докладва за конкретни проблеми
въз основа на извършената от него одитна дейност.

Европейски парламент

9.8. ЕСП установи грешки при две плащания, извършени от Европейския

парламент. Едната се отнася до надплатена сума за ИТ услуги, което се дължи на
неправилно прилагане на договорните условия. Другата грешка се отнася до
неточност при плащането на дневни разходи за един член на Парламента,
основаваща се на грешка в присъствения списък. ЕСП констатира, че
съществуващата система за контрол не е предотвратила или открила тези грешки,
но Парламентът понастоящем работи върху нова система с оглед нейното
усъвършенстване.
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Европейска комисия

9.9. Европейската сметна палата установи пет грешки при извършени от

Комисията плащания. Една от тях се отнася до плащане на незначително
завишени разходи за софтуерни лицензи. Другите четири грешки се отнасят до
надбавки за служителите, които не са декларирали промени в своето лично
положение или са имали право да поискат такива надбавки от други източници.
Служителите са длъжни първо да ги поискат и след това да уведомят Комисията
за тях, за да може тя да ги вземе предвид при изчисляването на сумата.
Проверките за съгласуваност на Комисията на нейните изчисления не са открили
тези четири случая. И в предишни години ЕСП е констатирала подобни грешки по
отношение на семейните надбавки 4.

Констатации и оценки по отношение на системите за
наблюдение и контрол

9.10. Европейската сметна палата не откри съществени проблеми

в проверените системи за наблюдение и контрол на Съвета и Омбудсмана.

4

Вж. точки 9.9 от Годишния доклад на ЕСП за 2019 г. и точка 10.18 от Годишния доклад
на ЕСП за 2018 г. Всички грешки впоследствие са били коригирани от Комисията.
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Годишни отчети за дейността и други
управленски документи
9.11. 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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Констатации и оценки относно
процедурите за възлагане на
обществени поръчки за
придобиване на лични предпазни
средства
9.12. Мерките на институциите на ЕС за защита на техните служители5 по

време на пандемията от COVID-19 включваха закупуване на ЛПС, като например
маски, ръкавици и детектори за температура. ЕСП провери петнадесет процедури
за обществени поръчки за доставка на ЛПС, организирани през 2020 г. от
Европейския парламент, Съвета, Комисията, Съда и ЕСВД. Осем се отнасят до
закупуването на маски, а седем — до други предпазни средства. Във всеки
отделен случай одиторите провериха както обосновката за използването на
конкретен вид процедура за възлагане на обществена поръчка, така и самия
процес на избор на изпълнител. Проверката на тези процедури е извън
представителната извадка на ЕСП и следователно не участва в изчисления от нея
процент грешки.

9.13. Спешното възлагане на обществени поръчки за ЛПС в ранните етапи на

пандемията от COVID-19 е било предизвикателство поради рязко увеличилото се
търсене. В повечето проверени от ЕСП случаи, при възлагането на обществени
поръчки за доставка на стоките институциите са използвали процедури на
договаряне, както е предвидено във Финансовия регламент 6.

5

Член 1д от Правилника за длъжностните лица: „На „длъжностни[те] лица […] се
осигуряват условия на труд, отговарящи на подходящи стандарти за здравословни
и безопасни условия […].“

6

Финансов регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046, член 164 и член 11, параграф 1, буква
в) от приложение I – Обществени поръчки.
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9.14. Европейската сметна палата констатира някои проблеми в процедурите

за обществени поръчки, използвани от Европейския парламент, Съвета,
Комисията и ЕСВД за спешна доставка на необходими предпазни маски. Тези
институции са определили строги минимални изисквания в тръжните
спецификации (включително европейски референтни стандарти за качество на
медицинските маски за лице и датите на доставка). В четири случая обаче
спечелилият търга оферент не е включил пълни доказателства, че всички
минимални изисквания за качество са били изпълнени към момента на
сключване на договора, като например доказателства, свързани с трайността на
маските или документация за съответствие с техническите спецификации.

9.15. Впоследствие Комисията и Съветът са организирали лабораторни

тестове на извадка от доставките на маски. Тези тестове се накарали Комисията
да откаже първата получена партида маски, въпреки че последващата доставка е
била със задоволително качество. Тестването за Съвета е показало, че маските
отговарят на необходимите изисквания за качество.
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Заключение и препоръки
Заключение

9.16. Като цяло одитните доказателства, получени от ЕСП и представени

в настоящата глава, показват, че нивото на грешки при разходите по функция
„Администрация“ не е съществено (вж. приложение 9.1).

Препоръки

9.17. В приложение 9.2 са представени констатациите от проверката на ЕСП

на изпълнението на препоръките ѝ към Европейския парламент и Комисията
в нейния Годишен доклад за 2017 г. Впоследствие засегнатите институции са
изпълнили препоръките в известно отношение, но по отношение на препоръка 3
нашите констатации, посочени в точка 9.9 ни водят до подобно заключение и тази
година (вж. препоръка 9.2).

9.18. Въз основа на извършения преглед и предвид констатациите

и заключенията за 2020 г. Европейската сметна палата препоръчва:

Препоръка 9.1 — Европейски парламент
Европейският парламент следва да извърши необходимите промени, за да
гарантира, че плащанията му за дневни разходи са само за тези негови членове,
които отговарят на изискванията за тях (вж. точка 9.8).
Срок за изпълнение — до края на 2022 г.

Препоръка 9.2 — Европейска комисия
За да подобри своята система за управление на законоустановените семейни
надбавки, Европейската комисия следва да засили проверките за съгласуваност
на декларациите на служителите за надбавките, получени от други източници,
и да повиши осведомеността по този въпрос сред служителите (вж. точка 9.9).
Срок за изпълнение — до края на 2022 г.
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Приложения
Приложение 9.1 – Резултати от тестовете на операциите,
свързани с функция „Администрация“
2020 г.

2019 г.

48

45

Незасегнати
от
съществено
ниво на
грешки

Незасегнати
от
съществено
ниво на
грешки

РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ИЗВАДКАТА
Общо брой операции
ОЦЕНКА НА ОТРАЖЕНИЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНО
ИЗМЕРИМИТЕ ГРЕШКИ

Изчислен процент грешки

Източник: ЕСП.
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Приложение 9.2 — Проследяване на изпълнението на предишни препоръки
Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

ЕСП препоръчва:

2017 г.

Препоръка 1:
В контекста на преразглеждането на Финансовия
регламент Европейският парламент следва да
усъвършенства насоките за разпоредителите
с бюджетни кредити, отнасящи се до
разработването и проверката на критериите за
подбор и за възлагане в рамките на процедурите
за обществени поръчки.

x7

ЕСП препоръчва:
Препоръка 2:
По време на следващото преразглеждане на
Правилника относно приемането на групи
посетители Европейският парламент следва да
подобри процедурата за подаване на декларации
за възстановяване на разходи, като изисква от
7

x

Парламентът е актуализирал Наръчника за обществени поръчки за разпоредителите с бюджетни кредити и служителите, включително насоките,
свързани с критериите за подбор и възлагане.
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Година

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на изпълнение
В значителна
степен

В известна
степен

Не е
изпълнена

Не е
приложима

Недостатъчни
данни

групите да предоставят оправдателни документи
заедно със своите декларации за разходи.
ЕСП препоръчва:
Препоръка 3:
Във възможно най-кратък срок Европейската
комисия следва да усъвършенства своите системи
за управление на законоустановените семейни
надбавки, като засили проверките за съгласуваност
на декларациите на служителите във връзка
с надбавките, получени от други източници.

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 Сметната палата продължава да открива грешки.
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Отговори на институциите във
връзка с Годишния доклад относно
изпълнението на бюджета на ЕС за
финансовата 2020 година
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2020 Г.
ПРИНОС КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 Г. — ГЛАВА 1 — ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТ И СЪПЪТСТВАЩА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 Общ отговор на Комисията по точки 1.1—1.6:
2020 г. беше белязана от една от най-тежките световни пандемии в новата история. Това
доведе до специфични предизвикателства и препятствия, които Комисията трябваше да
преодолее, за да изпълни бюджета с обичайната грижа, ефикасност и ефективност.
Бюджетът на ЕС допринася за подсилване на европейската икономика, особено предвид
причинения от пандемията икономически спад, и за повишаване на нейната устойчивост.
Комисията отдава голямо значение на това бюджетът на ЕС да се изразходва отговорно и
правилно, както и на работата с всички участващи страни, за да се гарантира, че той води до
осезаеми резултати на място.
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.
Същевременно 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 предприема превантивни и корективни действия 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 2020 ГОДИНА
Продължават да се срещат грешки при някои конкретни видове разходи
1.17 а) По отношение на приходната част на бюджета на ЕС Комисията изразява
удовлетворение от факта, че в тази област няма съществени грешки.
По отношение на традиционните собствени ресурси (ТСР) и собствените ресурси на база
данъка върху добавената стойност (ДДС) Комисията предприема действия, за да подобри
проследяването по отношение на въпросите, свързани с ТСР, които не са приключени в
продължение на години, както и отстраняването на резервите относно ДДС, когато е
възможно, и за проследяване на напредъка по отстраняването на слабостите във връзка със
счетоводното отчитане на ТСР, открити при одитите на ЕСП.

BG

BG
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Във връзка със собствените ресурси на база брутния национален доход (БНД) Комисията
предприема комплексни действия за третирането на глобализацията, включително
научноизследователската и развойната дейност (НИРД), по отношение на БНД за целите на
собствените ресурси.
б) Оценката на Комисията на риска при плащане, т.е. на нивото на оставащите грешки към
момента на плащането, след превантивния контрол от нейна страна, е общо 1,9 % за
съответните разходи за 2020 г., което е намаление спрямо 2019 г.
Предвид многогодишния характер на разходите си и на стратегиите си за контрол, Комисията
полага значителни усилия да осъществява контрол след извършване на плащанията и да
продължи да прави корекции до приключването на програмите за финансиране. Тези усилия
намират отражение в оценката на риска при приключването на програмата1, който е равен на
риска при плащане минус прогнозираните от Комисията бъдещи корекции, оценени на 1 %
през 2020 г.
За 2020 г. оценката на Комисията на риска при приключване е общо 0,9 %. 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.
Въз основа на своя подробен подход от долу нагоре Комисията е в състояние да демонстрира
диференцираната ситуация по отношение на управляваните средства. Съответно Комисията
счита, че:




по-нискорисковите разходи, за които рискът при плащане е под 1,9 %, съставляват
56 % от общите разходи,
среднорисковите разходи, за които рискът при плащане е между 1,9 % и 2,5 %,
съставляват 16 % от общите разходи и
по-високорисковите разходи, за които рискът при плащане надхвърля 2,5 % или са
установени сериозни слабости, съставляват 28 % от общите разходи.

Това допринася за заключението на Комисията, че за поне над половината от съответните
разходи рискът при плащане е под прага на същественост. (Вж. подробна информация в
годишния доклад за управлението и изпълнението за 2020 г., том II, стр. 78).
Това подробно ниво на информацията, която се докладва изчерпателно и прозрачно в
годишните отчети за дейността и в годишния доклад за управлението и изпълнението, дава
възможност на Комисията, в качеството ѝ на институцията, отговаряща за управлението на
средствата на ЕС, да открива системни слабости, да установява основните причини за тях
(напр. сложността на правилата) и да предприема целенасочени корективни действия. С него
също така се подобряват превантивните мерки и се гарантира, че всички извлечени поуки се
вземат предвид при разработването на бъдещите финансови програми.
Сложността на правилата и начинът на отпускане на средствата от ЕС имат отражение
върху риска от грешки

1

Тъй като мерките по Европейския фонд за гарантиране на земеделието не се приключват,
рискът при приключване в областта на селскостопанските разходи се заменя с
окончателната сума, изложена на риск.
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1.18 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).
Второ тире — Комисията също така счита, че сложността на правилата може да допринесе
значително за по-висок риск от грешки.
В допълнение към прилагането на финансови корекции и събирането на вземания Комисията
предприема действия за отстраняване на слабостите, водещи до средни или по-високи рискове.
Това включва целенасочени корективни действия, като например повишаване на
осведомеността за приложимите правила на ЕС сред бенефициерите и партньорите по
изпълнението, при които съществува по-голяма вероятност за грешки. То означава също подобро използване на резултатите от контролната и одитната дейност за коригиране и насочване
на стратегиите за контрол, като се повиши капацитетът на националните органи, в чиито
системи за управление и контрол са констатирани недостатъци, и същевременно извлечените
поуки се прилагат по отношение на бъдещите програми.
Комисията ще продължи да полага усилия за опростяване на правилата, доколкото е
възможно, и за увеличаване на използването на по-прости механизми за изпълнение, като
например опростените варианти на разходите, когато това е най-ефективният начин за
намаляване на разходите и тежестта на контрола и на риска от грешки. В същото време
Комисията се стреми също така да поставя амбициозни цели, за да повиши постиганите от
програмите резултати. Сложни условия и правила за допустимост се прилагат, когато, за да се
постигнат амбициозните цели на политиките, е необходимо да се насочи помощта или когато
трябва да се спазят основните принципи на единния пазар (правилата 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.
1.19 Комисията споделя мнението на ЕСП, според която начинът на отпускане на средствата
има отражение върху риска от грешки. Освен това, въз основа на подробната информация, с
която разполага, Комисията счита, че рисковете при плащане невинаги са съществени при
плащанията за възстановяване на разходи.
Както може да се види от анализа, направен от Комисията в годишния доклад за управлението
и изпълнението, експозицията на риск може да бъде ниска, средна или висока в рамките на
една и съща област на политиката и дори в рамките на една и съща разходна програма, също и
когато общият процент на грешки за дадена държава членка или област на политиката е под
прага на същественост, например между две оперативни програми по ЕФРР в една и съща
държава членка. В допълнение, що се отнася до високорисковите разходи (главно
плащанията за възстановяване на разходи), рисковете при плащане за голям брой отделни
програми и разплащателни агенции също са под прага на същественост поради
съществуващите стратегии за контрол, както и поради предприетите целенасочени корективни
действия.
Значителна част от одитираната от ЕСП популация е засегната съществено от грешки
1.21 Подробният анализ на управлението по програми показва, че ситуацията не е еднородна в
рамките на определени области на политиката, разходни програми или дори държави членки.
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Въз основа на тази подробна оценка (вж. също отговора по точка 1.17 б), както е докладвано в
годишните отчети за дейността и в годишния доклад за управлението и изпълнението за
2020 г., том II, стр. 78), Комисията разделя разходите си според оценката за свързания с тях
риск при плащане. Въз основа на това Комисията счита, че за по-малко от 44 % от
съответните ѝ разходи рискът при плащане е по-висок от 1,9 %.
Това се отнася до някои оперативни програми по функция „Сближаване“, при които се
наблюдават сериозни недостатъци и/или процент на грешките над 1,9 %; до безвъзмездните
средства за програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“; до отделни разплащателни
агенции за ОСП по отношение на директните плащания и развитието на селските райони и в
някои държави членки по отношение на пазарните мерки, при които процентът на грешките е
над 1,9 %; и до сложните безвъзмездни средства по функция „Конкурентоспособност“ от МФР.
1.23 По отношение на функция „Сближаване“ Комисията взема предвид нивото на грешки,
изчислено от ЕСП, което се е подобрило още повече в сравнение с предходни години.
Комисията ще предприеме последващи действия по отношение на всички грешки, открити от
ЕСП, и ще поиска допълнителни финансови корекции, когато това е целесъобразно и е
възможно от правна гледна точка.
Освен това Комисията се изтъква своята оценка на нивото на грешки, включително
максималните рискове (най-неблагоприятните сценарии), оповестени в годишните отчети за
дейността за 2020 г. на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални
въпроси и приобщаване“, в резултат на подробен анализ на състоянието на всяка от
програмите. Комисията отбелязва, че нейната оценка попада в диапазона на грешки, изчислен
от ЕСП, и вярва, че в извършения от нея подробен анализ е отразена разумна и справедлива
оценка на процентите на грешки за всяка програма и кумулативно за всички програми.
Що се отнася до предприетите действия за намаляване на грешките, Комисията разпространи
актуализирани насоки сред държавите членки за периода на програмиране 2014—2020 г.,
които, наред с изискването за използване на опростени варианти на разходите, са насочени към
допълнително подобряване на качеството на проверките на управлението. Комисията
разработи план за действие в областта на обществените поръчки, който беше актуализиран
няколко пъти от 2014 г. насам, както и общ план за действие за държавните помощи. 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.
Както е посочено по-горе, Комисията разполага с подробна информация за експозицията на
риск, която потвърждава, че ситуацията не е еднородна: оперативните програми за изпълнение
на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Инициативата за
младежка заетост и Кохезионния фонд попадат в трите категории риск.
1.24 Що се отнася до функция „Природни ресурси“, Комисията е удовлетворена от
констатацията на ЕСП в глава 6, че директните плащания в рамките на ЕФГЗ, които
представляват 69 % от разходите в рамките на природните ресурси, продължават да не са
засегнати от съществени грешки.
Що се отнася до пазарните мерки (риск при плащане в размер на 2,4 %) и развитието на
селските райони (риск при плащане в размер на 2,9 %), Комисията счита, че въпреки
тенденцията към намаляване на процентите на грешки през последните години, в стремежа
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към по-ниски нива на грешки е необходимо да се постигне баланс между законосъобразността
и редовността и постигането на целите на политиката, като се имат предвид разходите за
изпълнение. Във всеки случай, когато се вземе предвид капацитетът за коригиране, е налице
увереност, че оставащият краен риск за бюджета на ЕС е значително под прага на
същественост.
1.25 Що се отнася до функция „Конкурентоспособност“, Комисията счита, че повисокорисковите разходи по тази глава са свързани с части от „Хоризонт 2020“, и споделя
становището, че разходите за персонал и другите преки разходи са основните източници на
грешки.
От друга страна, в някои части от програмите за научни изследвания рискът е нисък, например
действията „Мария Склодовска-Кюри“ и безвъзмездните средства, отпускани от Европейския
научноизследователски съвет.
1.26 Що се отнася до функция „Глобална Европа“, въз основа на извършената от самата нея
подробна оценка на управлението на всяка програма (вж. годишния доклад за управлението и
изпълнението за 2020 г., стр. 61—62) Комисията счита, че по-нискорисковите разходи по тази
глава не се ограничават само до сегмента на бюджетната подкрепа. Както прозрачно е
докладвано в годишните отчети за дейността на генералните дирекции в областта на външните
отношения, в повечето сегменти под пряко и непряко управление има малък риск при плащане
(с изключение на пряко управляваните безвъзмездни средства по ЕИС-ИПП, за които
ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ е изразила резерва и е изготвила план
за действие).
Грешките, свързани с допустимостта, все още са най-голямата част от изчисления
процент грешки при високорисковите разходи
1.27 Комисията признава, че сложните правила допринасят за повишаване на риска от
грешки. Затова тя работи постоянно за опростяване на правилата, доколкото е възможно, и за
увеличаване на използването на по-прости механизми за изпълнение, като например
опростените 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 1.23.
1.28 Комисията предприема превантивни действия за борба с най-често срещаните грешки и
отправя искане за корективни действия веднага след установяването на слабостите.
Що се отнася до политиката на сближаване, през 2020 г. одитните органи докладваха за
трета година нередности, констатирани от тях при одитите им на операции, при които са
следвали обща типология, договорена с Комисията и използвана от всички държави членки.
Повечето от нередностите, установени от одитните органи и от Комисията, се отнасят до едни
и същи основни категории: недопустими разходи, обществени поръчки, одитна следа и
държавна помощ.
Типологията на одитните констатации, докладвани ежегодно на управляващите органи от
одитните органи, следва да им позволява да интегрират по-често срещаните източници на
грешки в своите оценки на риска и да адаптират своите подходи и инструменти за проверка на
управлението по съответния начин.
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Що се отнася до общата селскостопанска политика, Комисията препраща към отговорите си
в глава 6, включително точка 6.31. Комисията е поела ангажимент да се справи с основните
рискове за фондовете по ОСП от съществуващите основни причини за грешки посредством
одитни проучвания и планове за действие в определени държави членки. Комисията също така
предприема действия по тези въпроси чрез превантивни мерки, като опростяване на
законодателството и изграждане на капацитет в държавите членки, както е описано в годишния
отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.
Европейската сметна палата
нискорисковите разходи

не

установи

съществено

ниво

на

грешки

при

1.31 Въз основа на своята подробна оценка (вж. годишния доклад за управлението и
изпълнението за 2020 г., том II, стр. 78) Комисията счита, че (частите от) програмите за
финансиране, които са нискорискови, т.е. свързаният с тях риск при плащане е под 1,9 %,
съставляват 56 % от съответните разходи през 2020 г.
Това включва разходите на разплащателните агенции в областта на ОСП и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, както и оперативните програми по функция „Сближаване“ с нисък
процент на грешки; 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“; и бюджетната подкрепа,
субсидиите и административните разходи.
Що се отнася до ОСП, Комисията е удовлетворена от констатацията на ЕСП в глава 6, че
директните плащания по ЕФГЗ, които представляват 69 % от разходите в рамките на
природните ресурси, продължават да не са засегнати от съществени грешки. Тази констатация
съответства на собствените констатации на Комисията в годишния отчет за дейността на
ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.
Изчисленият от Комисията процент грешки е в долната граница на изчисления от ЕСП
диапазон
1.34 Комисията постига своята увереност от долу нагоре и на детайлно равнище. Това
означава, че всяка година Комисията и държавите членки извършват стотици хиляди проверки
и тези проверки се използват за определяне на риска при плащане. Въз основа на своя
задълбочен подход Комисията е в състояние да демонстрира диференцираната ситуация по
отношение на управляваните средства. Това позволява на Комисията да насочва усилията си
правилно, да оказва ефикасна подкрепа и да се справя с конкретни слабости дори при политики
или програми, които в глобален план са с нисък риск, като например общата селскостопанска
политика.
Целта на Комисията продължава да бъде рискът при приключване да е под прага на
същественост от 2 %. Този риск представлява оценка на грешките, които ще останат в края на
жизнения цикъл на програмите след извършването на всички последващи проверки и корекции
(тези, които ще бъдат извършени между момента на докладването и края на жизнения цикъл на
програмата).
За 2020 г. този риск се оценява на 0,9% — много под 2 %, дори за всяка отчетна година.
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Продължават да съществуват проблеми с процеса на изготвяне на годишния доклад за
управлението и изпълнението (ГДУИ) и съдържащата се в него информация относно
редовността
1.35 Колегиумът делегира на генералните директори изпълнението на техния дял от бюджета
на ЕС. На членовете на Комисията редовно се предоставя информация за изготвянето на
годишните отчети за дейността. Също така на колегиума редовно се предоставя информация в
хода на изготвянето на ГДУИ.
1.36 При приемането на ГДУИ се следва строга и солидна процедура, която включва диалози
между генералните дирекции и комисарите, междуведомствени консултации, срещи на ниво
кабинет и информационни бележки до колегиума. В крайна сметка колегиумът поема
отговорността за ГДУИ след устно разискване.
В ключовите моменти на изготвянето на ГДУИ Общият управителен съвет предоставя на
централните служби насоки относно съдържанието и структурата на ГДУИ.
Генералният секретар и генералният директор на ГД „Бюджет“ предоставят подробни
инструкции, насоки и обучение във връзка с изготвянето на годишните отчети за дейността.
Обхватът на прегледа на качеството на проектите на годишни отчети за дейността и на
партньорските проверки се определя в инструкциите, публикувани от генералния секретар и
генералния директор на ГД „Бюджет“. Ролята, изпълнявана от централните служби в процеса
на преглед на годишните отчети за дейността, отразява разделението на отговорностите,
посочено в правилата за управление на Комисията.
1.37 Общ отговор по точки 1.37—1.39.
Комисията е сигурна в информацията относно нивата на грешки и рисковете при плащане,
представена в ГДУИ. Тази информация се основава на контрола и одита, извършвани от
Комисията и от държавите членки въз основа на техните внимателно определени стратегии за
контрол, съобразени със спецификите на разходните програми.
Освен това подходът на Комисията в качеството ѝ на институция, отговаряща за управлението
на бюджета на ЕС, се различава от подхода на ЕСП в ролята на одитор. Това може да доведе до
известни разлики в изчислението на нивото на грешки от двете институции.
По отношение на ОСП по функция „Природни ресурси“ Комисията не счита, че има
проблеми, засягащи нейната оценка за риска при плащане. Комисията подчертава, че нейната
оценка за риска при плащане, представена в годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и
развитие на селските райони“ и в годишния доклад за управлението и изпълнението, при
стойност 1,9 % продължава да е в съответствие с оценката на ЕСП в размер на 2 % за глава
„Природни ресурси“, подобно на предходните години (вж. също отговора на Комисията по
точка 1.39). Това стана възможно благодарение на солидния модел за постигане на увереност
за ОСП, включващ като цяло добре функциониращите системи за управление в държавите
членки.
По подобен начин за функция „Сближаване“ Комисията предоставя увереност по подробен
начин на равнището на всяка оперативна програма. Както е обяснено в глава 5, това позволява
на генералните директори да предоставят увереност и да изразяват резерви, ако е необходимо,
за всяка от 418-те отделни оперативни програми според своите задължения. Това позволява да
се коригират процентите на грешки, докладвани от държавите членки, когато е необходимо, и
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по този начин да се докладва нюансирано мнение за нивото на грешки, диференцирано за всяка
програма и като цяло за областта на политиката. Комисията отбелязва, че нейната оценка за
грешката за функция „Сближаване“ попада в интервала, изчислен от ЕСП.
Този специфичен за всяка програма подход също така позволява в годишните отчети за
дейността да се установи необходимостта от потенциални допълнителни финансови корекции
за отделни програми и да се набележат конкретните части от програмите и извършените
плащания, които е най-вероятно да бъдат засегнати.
Вж. също отговора на Комисията по точки 5.37—5.49.
Що се отнася до функция „Конкурентоспособност“, Комисията счита, че рискът от възможно
определяне на по-нисък процент на грешки е обхванат и че общият риск при плащане, както и
рискът при приключване, оповестени в годишния доклад за управлението и изпълнението, са
надеждни. Комисията предприе действия за изпълнение на препоръките на ЕСП от годишните
доклади на ЕСП за 2018 г. и 2019 г. В това отношение Комисията отчете увеличен
представителен процент на грешки в годишните отчети за дейността, свързани с научните
изследвания и иновациите. Освен това Комисията предприе някои действия за подобряване на
качеството на одитната дейност и ЕСП призна подобренията, постигнати в резултат на тези
действия. Въпреки това в редица случаи, установени от ЕСП, финансовото въздействие или не
може да се определи количествено, или е несъществено.
Във връзка с функция „Глобална Европа“ Комисията счита, че проучването на процента
остатъчни грешки изпълнява предназначението си. Комисията не счита, че проучването е обект
на ограничения, които могат да доведат до подценяване на грешките.
1.39 Второ тире — Що се отнася до функция „Сближаване“, Комисията отбелязва, че нейната
оценка за риска при плащане попада в интервала от грешки, изчислен от ЕСП.
Трето тире — Що се отнася до функция „Природни ресурси“, Комисията приветства факта, че
оценката на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за риска при плащане (1,9 %) е
много близка до изчисления от ЕСП процент на грешки (2,0 %) и е в диапазона на този
процент.
Докладването на Комисията относно финансовите корекции и събирането на вземания е
сложно и невинаги ясно
1.40 Комисията подчертава важността на превантивните и корективните мерки, за да се
гарантира, че от бюджета на ЕС се финансират само разходи, направени в съответствие с
правната рамка, като по този начин се защитава финансовият интерес на Съюза и се доказва
неговата коригираща способност. Тези мерки също така стимулират държавите членки да
подобрят системите си за управление и контрол.
Въпреки че имат една и съща крайна цел, механизмите, предвидени в правните основания на
различните програми, може да се различават значително в различните разходни области.
Освен това въздействието на корективните мерки също може да е различно, тъй като в
съответните правни основания може да се предвижда прилагане на нетни финансови корекции
и/или замяна на недопустими суми с допустими проекти.
За да се осигури пълен и прозрачен преглед на превантивните и корективните мерки,
следователно трябва да се представи въздействието на всички тези различни механизми.
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Докладването понастоящем има за цел да отговори на исканията на различни заинтересовани
страни. Комисията ще анализира дали докладването относно финансовите корекции и
събирането на вземания може да бъде допълнително рационализирано за МФР за периода
2021—2027 г.
1.41 Комисията счита, че „потвърдените“ корекции и събиранията на вземания са найважната информация за целите на докладването, тъй като те представляват решението на
Комисията или приемането от страна на държавата членка да извърши корекция. Възможно е
обаче да има разлика между момента на това решение и момента на изпълнение на
корективната мярка поради причини, произтичащи пряко от приложимата правна уредба.
Следователно както „потвърдени“, така и „изпълнени“ са важни понятия.
Освен това Комисията използва както превантивни, така и корективни инструменти.
Предварителните приспадания са най-ефективните механизми за предотвратяване на
финансирането на недопустими разходи от бюджета на ЕС. Последващите корекции в повечето
случаи са свързани с констатации от последващи проверки или от одити.
Комисията подчертава, че както нетните корекции, така и замените са корективни мерки,
посредством които се гарантира, че неправомерните разходи не се финансират от ЕС, и се
оказва натиск върху държавите членки да отстранят слабостите в своите системи за управление
и контрол.
1.43 По функция „Сближаване“ за периода на програмиране 2014—2020 г. държавите членки
прилагат финансови корекции в годишните си отчети за програмите, които представят на
Комисията. Тази информация се обобщава всяка година по напълно прозрачен начин в
годишните отчети за дейността (1,5 милиарда евро и 0,5 милиарда евро, извадени от отчетите
през отчетната година, съответно за ЕФРР/КФ и ЕСФ/Инициативата за младежка заетост през
2020 г.). Тези финансови корекции не са включени в сумата от 1 098 милиона евро.
Въпреки определените от съзаконодателя сложни критерии, които трябва да бъдат изпълнени,
нетните финансови корекции продължават да действат като стимул за държавите членки да
извършват финансови корекции като първа инстанция преди представянето на отчетите.
1.50 Комисията би искала да поясни, че слабостта в проучването на процента остатъчни
грешки, установена от ЕСП в глава 8, е свързана с факта, че процедурата за докладване на
подозрения за измама на Комисията не е достатъчно формализирана. Комисията приема
свързаната с това препоръка (моля, вижте отговорите на Комисията по точка 8.28 и по
препоръка 8.3).
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1.53 В заключение Комисията отдава голямо значение на доброто финансово управление на
бюджета на ЕС. Като институцията, която управлява бюджета на ЕС, Комисията въведе
солидни, многогодишни стратегии за контрол, предназначени за предотвратяване,
откриване и коригиране на установените слабости. Тя също така предприема действия, чрез
които се стреми към допълнителни опростявания на всички програми.
По отношение на приходната част на бюджета на ЕС Комисията счита, подобно на ЕСП, че тя
не съдържа съществени грешки.
Що се отнася до разходите, Комисията счита, че процентът на грешките, който представя найдобре всички усилия, положени както от държавите членки, така и от нейните служби, е
рискът при приключване (вж. също отговора по точка 1.35), с който се измерва нивото на
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грешки, оставащо след извършването на всички последващи проверки и корекции. За 2020 г.
общият риск при приключване се оценява на 0,9 % — доста под прага на същественост от 2 %
и в съответствие с нивото от предходните две години (0,7 % през 2019 г.).
Освен това благодарение на извършения от самата нея подробен анализ на управлението по
програми (вж. също отговора по точка 1.17, 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. годишния доклад за управлението и
изпълнението за 2020 г., том II, стр. 78). Това позволява да се установи точно къде са рисковете
и основните причини за тях, както и да се предприемат целенасочени корективни мерки:




по-нискорисковите разходи — тези, за които рискът при плащане е под 1,9 % —
съставляват 56 % от общите разходи,
среднорисковите разходи, за които рискът при плащане е между 1,9 % и 2,5 %,
съставляват 16 % от общите разходи и
по-високорисковите разходи, за които рискът при плащане надхвърля 2,5 % или са
установени сериозни слабости, съставляват 28 % от общите разходи.

Това допринася за заключението на Комисията, че рискът при плащане е под прага на
същественост за над половината от съответните разходи.
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯTA ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2020 Г. — ПРИНОС КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 Г.
ГЛАВА 2 — БЮДЖЕТНО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
2.1 Бюджетът на ЕС бе двигател за ответните мерки на ЕС срещу пандемията от COVID-19.
На Комисията ѝ бяха необходими едва три седмици от 11 март 2020 г., когато Световната
здравна организация обяви избухването на COVID-19 за пандемия, за да представи
предложения за координирани и всеобхватни ответни мерки чрез бюджета на ЕС. Те
включваха мобилизиране на финансиране по бърз и гъвкав начин с цел да се отговори на
най-неотложните потребности, без да се допускат никакви компромиси по отношение на
прилагането на най-високите стандарти на финансово управление. Тези ответни действия
включваха следните мерки:
- инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса (CRII) по линия на
политиката на сближаване, чрез които се подпомагат механизмите за гъвкавост и се
мобилизират около 23 милиарда евро за държавите членки. Инициативите помагат в
борбата с пандемията от COVID-19, като се осигурява подкрепа за здравеопазването,
малките предприятия и работниците;
- възобновяване на действието на Инструмента за спешна подкрепа в рамките на Съюза
с бюджет от 2,7 милиарда евро (допълнено с още 750 милиона евро от допълнителни
вноски на държавите членки) за борба с трансграничната извънредна здравна
ситуация;
- 415 милиона евро допълнително финансиране за Механизма на Съюза за гражданска
защита/rescEU за незабавно подпомагане при бедствия на най-засегнатите райони;
- разширяване на обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕС, така че освен природни
бедствия да включва и големи здравни кризи;
- нов финансов инструмент — за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от
безработица при извънредни обстоятелства (програмата SURE) — с бюджет до
100 милиарда евро.
Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Комисията работиха заедно
синхронизирано и бързо за приемането на тези мерки в рекорден срок и в края на април
2020 г. те вече бяха в сила. Открояващата се с висока степен на иновативност програма SURE
влезе в сила на 19 май 2020 г.
За да бъдат финансирани тези мерки, бе необходимо да се мобилизират всички средства и
възможности за гъвкавост. Като цяло бюджетът за 2020 г. бе увеличен с над 10 милиарда
евро бюджетни кредити за плащания, с което всички оставащи средства по многогодишната
финансова рамка за периода 2014—2020 г. бяха активирани, и бяха предоставени бюджетни
кредити за поети задължения в размер до 70 милиарда евро за справяне с кризата с
COVID-19. По-специално инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса улесниха
бързия достъп на държавите членки до финансиране, а Инструментът за спешна подкрепа в
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рамките на Съюза позволи на Комисията да координира и подпомага усилията в областта на
обществените поръчки, необходими за справяне с кризата.
Проактивното управление на бюджета осигури бързото и ефективно изпълнение на бюджета
за 2020 г. Бяха приети девет коригиращи бюджета, предложени от Комисията — повече,
отколкото през която и да било друга година през периода 2014—2020 г., при това често в
рекордно кратки срокове. Освен това бяха извършени 28 трансфера от бюджетния орган и
стотици автономни трансфери от Комисията. В резултат на това бюджетът на ЕС за 2020 г.
бе изразходван почти изцяло, както по отношение на поетите задължения, така и по
отношение на плащанията — най-добрият резултат от 2014 г. насам, и то постигнат въпреки
изпълнената с предизвикателства среда.
Бюджетно и финансово управление през 2020 г.
2.3 Комисията подчертава, че подсилването на бюджета, осигурено чрез коригиращите
бюджети през 2020 г. (чиято цел бе да се отговори на кризата с COVID-19), в голяма степен бе
свързано също така с мобилизирането на „нетематични“ специални инструменти, напр.
Инструмента за гъвкавост (1,1 милиард евро) и общия марж за поетите задължения
(2,7 милиарда евро). Предвид на този негов характер, допълнителното финансиране бе
насочено и към преодоляване на други предизвикателства, по-специално — свързани с
миграцията и сигурността.
2.7 След избухването на пандемията Европейският парламент, Съветът на ЕС и Комисията
постигнаха съгласие по безпрецедентен инструмент за възстановяване (Next Generation
EU) в размер на около 800 милиарда евро (по текущи цени) като целенасочен отговор на
пандемията; той ще бъде обект на редовно докладване, както е предвидено в
законодателството.
2.8 Комисията изтъква, че докладът за разходите, свързани с действията за неотложен отговор
на COVID-19, за който става въпрос в тази точка от доклада на ЕСП, обхваща програми и
инструменти, по отношение на които са поети обещания и са пренасочени и/или добавени
средства през 2020 г. за цели, свързани с COVID-19. Например поетите задължения,
отбелязани по функция 5, не са включени в този доклад.
В портала за информация относно коронавируса е даден обзор на отговора на ЕС на кризата
с COVID-19 в областта на политиката на сближаване, включително тематичното
препрограмиране (като са показани преразпределенията на наличните ресурси по политиката
на сближаване към действия в областта на здравеопазването, подкрепата за предприятията,
подкрепата за хората с цел да се противодейства на последиците от пандемията) наред с
изразените количествено цели, определени за новите, специфични за COVID-19
индикатори, както и информация за ползването на заложените в CRII(+) мерки за финансова
гъвкавост и ликвидност.
2.11 След закъснелия старт изпълнението на програмите на политиката на сближаване
напредва с добри темпове. Комисията подчертава, че високите степени на усвояване през
2019 г. и 2020 г. са свидетелство за това, че част от забавянето в началото на програмите се
преодолява.
2.17 След закъснелия старт изпълнението на програмите в областта на политиката на
сближаване за периода 2014—2020 г. напредва с добри темпове. Делът на избраните проекти
по ЕФРР и Кохезионния фонд в края на 2018 г., който Комисията смята за едно от
предварителните условия и признаци за бъдещо усвояване, изпревари този за същия
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референтен период през 2007—2013 г. Тази положителна тенденция се потвърди в края на
декември 2020 г., като делът на избраните проекти за политиката на сближаване като цяло
достигна 107 % (т.е. с около 10 процентни пункта повече, отколкото за периода 2007—
2013 г.).
Комисията освен това подчертава, че високата степен на усвояване през 2019 г. и 2020 г. е
свидетелство за това, че част от началното забавяне на програмите се преодолява.
Цялостното въздействие на факторите, свързани с кризата с COVID-19, все още не се е
разгърнало напълно и ще се усети ясно през 2021 г.
Комисията смята, че когато се правят сравнения с предишната МФР, към заключенията следва
да се подхожда с повишено внимание, тъй като някои съществени разлики между Регламента
за общоприложимите разпоредби (РОР) за програмните периоди 2007—2013 г. и 2014—2020
г. (като високо ниво на годишно предварително финансиране, правилото n + 3 и процеса по
приемане на годишния отчет) предполагат, че темпът на плащане за втория програмен
период е възможно да бъде по-бавен.
Комисията подчертава също така, че 2013 г. от предходната МФР бе изключителна поради
преходните режими за новите държави членки от разширяванията на ЕС от 2004 г. и 2007 г. За
повечето от тези държави членки1 правилото n + 3 се прилагаше по отношение на поети
задължения за периода 2008—2010 г., както и паралелно с правилото n + 2 по отношение на
поети задължения за периода 2011—2013 г. Това значително повиши нивото на
плащанията, необходимо за избягване на автоматичната отмяна на поети задължения. В края
на 2020 г. не бе налице съпоставим ефект. Освен това ситуацията не е изцяло съпоставима и
поради различни крайни срокове за допустимост на разходите: докато през 2013 г. за
прилагането оставаха само две години (до 31 декември 2015 г.), през 2020 г. оставаха три
години за програмите за периода 2014—2020 г. по ЕСИ фондовете (31 декември 2023 г.), освен
за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по който
съществуващите програми ще продължат до края на 2025 г. Освен това, както Сметната палата
също отбеляза в точка 2.15 от този доклад, както и в годишния си доклад за 2019 г.,
процентите на изпълнение на ЕЗФРСР (65 %) бяха значително по-високи от тези за други
ЕСИ фондове. Поради това Комисията подчертава, че забавянията в изпълнението, описани
в тази точка от доклада, не се отнасят до Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
2.20 Поуките от работната група за по-добро изпълнение, създадена с цел подобряване на
изпълнението на структурните фондове и Кохезионния фонд за периода 2007—2013 г., са
интегрирани в принципите на работа по програми, изпитващи затруднения в текущия период.
Комисията следи отблизо програмите, за които е преценено, че съществува риск от забавяне,
с цел да помогне да се предотврати непълното усвояване и потенциалната автоматична
отмяна на поетите задължения. Тя поддържа интензивен диалог със засегнатите държави
членки за подобряване на положението.
Комисията посочва отново, че проблемите във връзка с изпълнението са разгледани през целия
програмен период, както тя вече заяви в отговорите си на Специален доклад на ЕСП 17/2018.

1

BG

Изключенията бяха Хърватия, Румъния и Словакия, по отношение на които правилото n + 3 се
прилагаше в продължение на целия период.

BG

280
През периода 2014—2020 г. вниманието бе съсредоточено в голяма степен върху
ориентираността към резултатите и върху рамка за качество на изпълнението с ключови
етапи и цели, с цел да се гарантира осъществяването на напредък в съответствие с
планираното. В процеса на прегледа на изпълнението за 2019 г. особено внимание бе
отделено на програмите, за които има риск от незадоволителни резултати и/или автоматична
отмяна на поетите задължения, така че да се подпомогне определянето и прилагането на
корективни действия на място.
Комисията предоставя значителна подкрепа на държавите членки, включваща техническа
помощ и консултантски услуги с цел подобряване на капацитета им за усвояване и на
постигнатите резултати (напр. партньорски обмен на добри практики и ноу-хау по линия на
REGIO TAIEX; JASPERS, която помага да се изготвят качествени проекти, които могат да
подобрят усвояването за периода 2014—2020 г.).
Освен това Комисията предложи няколко мерки, които да помогнат на държавите членки да се
справят с кризисната ситуация, свързана с COVID-19, включително законодателни промени
по линия на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII) и на
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса плюс (CRII+). Тези изменения бяха
приети и осигуриха допълнителни възможности за гъвкавост и ликвидност с оглед на
бързото предоставяне на подкрепа по линия на политиката на сближаване, като бяха насочени
към намаляване на административната тежест.
През март 2020 г. Комисията създаде специална група на Инвестиционната инициатива в
отговор на коронавируса, която да подпомага държавите членки в прилагането на
антикризисните мерки. До края на 2020 г. ГД „Регионална и селищна политика“ (REGIO) и
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (EMPL) отговориха
на близо 500 въпроса за разясняване на CRII бързо, като отговорите бяха публикувани на
специален уебсайт, достъпен за всички управляващи органи.
През 2020 г. бяха положени значителни усилия за препрограмиране. Комисията прие
необходимите изменения в програмите за рекордно време, за да отговори на спешните
нужди на всяка държава членка, породени от коронавирусната криза. В допълнение към
препрограмирането са въведени други мерки за опростяване и те се ползват от държавите
членки, като например удължаването на сроковете, ускоряването на плащанията,
ретроактивната допустимост на свързани с COVID-19 разходи и др. Предложените от
Комисията мерки за помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на
Европа (REACT-EU) също би следвало да ускорят усвояването на тези допълнителни
ресурси. В мерките са включени разпоредби, съгласно които съфинансирането от ЕС може да
достигне до 100 %; разпоредби, които определят достатъчно широк обхват на подкрепата, за да
бъдат обхванати изцяло нуждите, както и редица ограничения, които обичайно са
приложими по отношение на политиката на сближаване, но които няма да се прилагат по
отношение на REACT-EU.
Освен това, тъй като държавите членки насочват ресурсите по линия на REACT-EU, като
използват системите за предоставяне на помощ по линия на политиката на сближаване, това би
следвало да гарантира безпроблемно изпълнение на мерките.
Рискове и предизвикателства
2.21 Комисията се позовава на отговора си по точка 2.20.
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2.22 Въвеждането на редица мерки за опростяване, както и същественото намаление на
предварителното финансиране може да послужи като стимул за по-бързото подаване на
заявления за междинно плащане през новия програмен период. Що се отнася до риска от
забавяне на началото на изпълнението на фондовете със споделено управление в МФР за
периода 2021—2027 г., посочен в първото тире на тази точка, предвиждането на период на
припокриване на допустимостта на разходите между двата програмни периода е
наложително предвид на факта, че изпълнението на много от операциите трае няколко години
и винаги ще има начален етап и етап на приключване. Комисията улеснява осигуряването на
непрекъснатост между периодите чрез редица мерки, включително разделянето на помащабните проекти на етапи.
2.24 Основната причина за забавянето на приемането е избухналата през 2020 г. пандемия и
даденият вследствие на това приоритет на одобряването на Европейския инструмент за
възстановяване. След приключването на преговорите между съзаконодателите по
съдържанието на законодателната рамка на политиката на сближаване през февруари 2021 г.
обаче Комисията и държавите членки провеждат интензивен неформален диалог. Това ще
даде възможност за бързо официално подаване на споразуменията за партньорство и
програмите след влизането ѝ в сила, както и тяхното одобряване.
2.25 Комисията се позовава на отговорите си по точки 2.22 и 2.24.
Предложението на Комисията за законодателна уредба на политиката на сближаване за
периода 2021—2027 г. бе направено през май 2018 г., почти половин година по-рано,
отколкото съответното предложение през 2011 г.
2.26 Комисията подчертава, че забавянията в изпълнението, описани в тази точка, не се отнасят
до Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Вж. също отговора на Комисията по точка 2.18.
2.27 Средствата на ЕС по линия на политиката на сближаване се инвестират в изграждане на
административен капацитет в държавите членки по тематична цел 11 през програмния
период 2014—2020 г. и по линия на техническата помощ за укрепване на административния
капацитет за управлението на средствата. Инвестициите в административния капацитет на
държавите членки ще продължат да се финансират през програмния период 2021—2027 г.
Освен това държавите членки могат да допълват „стандартната“ техническа помощ с втори
тип техническа помощ, т.е. „техническа помощ, чието финансиране не е свързано с разходи
(член 37 от РОР). Освен това няколко държави членки ще развиват административния си
капацитет, като изготвят пътни карти за периода 2021—2027 г., включително чрез
преориентиране с цел да бъдат обхванати по-широк кръг от дейности за изграждане на
капацитет. Това, заедно със значителните елементи на опростяване по отношение на
политиката на сближаване през периода 2021—2027 г., би следвало да даде възможност за
солидно усвояване на европейските средства.
2.29 Комисията се позовава на отговора си по точка 2.22.
Що се отнася до ЕЗФРСР, Комисията посочва, че макар към момента на изготвяне на този
отговор да не бе налице споразумение по регламентите относно ОСП, в заключенията на
Европейския съвет относно МФР от юли 2020 г. се съдържа съгласие по въпроса за правилото
n + 2 за ЕЗФРСР.
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2.30 Комисията подчертава, че изборът коя програма да се използва за дадена инвестиция
или реформа е прерогатив на всяка държава членка. Още повече, че при прилагането на
МВУ държавата членка е бенефициер, а не партньор на Комисията по изпълнението.
В МВУ се изисква държавите членки да предложат национални планове за възстановяване и
устойчивост с реформи и инвестиции и те ще получават финансиране едва след като
постигнат напредък в тяхното изпълнение.
Комисията е на мнение, че фактът, че по МВУ се предоставя финансиране в пълния размер
на прогнозираните разходи по плана (до пълния размер на разпределените средства), е
подходящо решение, предвид на острите нужди на държавите членки от финансиране след
COVID-19. Освен това за финансирането по МВУ се изисква да бъде спазен набор от
условия (критерии за оценка и ключови етапи, и цели) и то може да е по-подходящо за
държавите членки в определени ситуации, което е възможно като цяло да доведе до поцеленасочено оползотворяване на различните налични инструменти за финансиране.
Предвид на горепосоченото Комисията е на мнение, че привлекателността на даден
инструмент за финансиране в сравнение с друг (напр. МВУ спрямо фондовете със споделено
управление) не може да бъде оценявано единствено въз основа на дела от разходите, които
биха били покрити от единия или другия. При всички случаи държавите членки са длъжни да
не допускат двойно финансиране.
2.32 Изправена пред пандемията от COVID-19, Комисията предостави допълнителна
целенасочена подкрепа на програмните органи за справяне със ситуацията, като работи с
одитните органи, за да осигури стабилен и хармонизиран подход. Предвид на обстоятелствата,
беше отправено ясно послание към програмните органи, че съответствието с правилата
продължава да бъде задължително предварително условие. Възможните нови рискове,
породени от политическата реакция в отговор на пандемията от COVID-19, включително
присъщите рискове, свързани с новите типове разходи или договорени процедури, се оценяват
с одитните органи. Освен това Комисията проактивно създаде уебсайт с платформа за
въпроси и отговори за CRII, който да служи в подкрепа на управляващите и одитните органи
при въвеждането на мерките по линия на CRII, като предоставя конкретни отговори на техните
въпроси. Бе отговорено на няколкостотин въпроса. Комисията също така предостави на
одитните органи специален документ за размисъл с цел да се анализират възможни сценарии,
които възникват в контекста на кризисната ситуация, и да се актуализира оценката на
рисковете с оглед на планирането и осъществяването на тяхната одитна дейност. Не на
последно място, като част от постоянното актуализиране на своята система за вътрешен
контрол, Комисията преразгледа своя регистър на рисковете и определи специфични нови
рискове, като в хода на текущите и бъдещите годишни процедури за управление се създават
конкретни смекчаващи рисковете инициативи.
Що се отнася до ЕЗФРСР, Комисията прие Регламент (ЕС) 2020/532, в който са предвидени
правила, съдържащи реалистични и изпълними изисквания по отношение на контрола от
страна на държавите членки. Изменените правила бяха ограничени по отношение на срока
на действие и обхвата, като бяха предложени 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 нивото на увереност.
2.33 МВУ е инструмент, основан на изпълнението, при който плащанията се извършват на
основата на изпълнението на ключови етапи и цели. Съответно законосъобразността и
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редовността на плащанията са свързани в изключителна степен с успешното постигане на
договорените ключови етапи и цели.
Член 22 от Регламента задължава държавите членки, в качеството им на бенефициери на
европейските средства, да предвидят ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол,
включваща проверка за съответствие с приложимото европейско и национално право и
избягването на двойно финансиране. В този контекст Комисията може да провежда
системни одити на организацията на вътрешния контрол на държавите членки през целия срок
на съществуване на инструмента, с цел да се увери, че държавите членки спазват задълженията
си по член 22. Освен това по време на изпълнението на плана Комисията ще извършва
проверки, основани на риска, и одити в случай на подозрение за сериозни нередности, които
не са били коригирани от държавите членки (т.е. измами, корупция или конфликти на
интереси), или тежки нарушения на задълженията, заложени във споразумението за
финансиране или споразумението за заем.
В крайна сметка Комисията е оправомощена да намали пропорционално и да възстанови в
бюджета суми от безвъзмездната подкрепа или да поиска предсрочно погасяване на заемите в
случаи на измама, корупция, конфликт на интереси, засягащи финансовите интереси на
Съюза, които не са били коригирани от държавата членка, както и/или на тежки нарушения на
задълженията, заложени в споразумението за финансиране и/или споразумението за заем
(което включва двойно финансиране).
Вж. също отговора на Комисията по точка 2.30.
2.37 Макар че инструментът SURE увеличи номиналната експозиция на бюджета на ЕС на
финансови рискове, като повиши обема на кредитирането от страна на ЕС с близо 90 милиарда
евро до края на май 2021 г., той бе структуриран така, че практически рискът за бюджета на
ЕС е сведен до минимум.
В допълнение към гаранциите, предоставени от всички държави членки, в Регламента за SURE
се съдържат редица пруденциални правила, като например i) таван на концентрацията по
отношение на трите най-големи заема — до 60 % от максималния размер на средствата,
предоставени по линия на SURE, ii) максимален годишен размер на експозицията — 10 %
(т.е. задължението за плащане за всяка година да не надвишава 10 милиарда евро) и
iii) възможността при необходимост Комисията да подновява съответния падежиращ дълг.
2.39 Годишната рискова експозиция на бюджета на ЕС за 2020 г. и 2021 г., за която се говори в
тази точка, следва да се раздели на две съставни части: експозиция, за която провизиите се
осигуряват чрез гаранционен фонд (напр. плащания, свързани с трети държави), и
експозиция без провизиране (напр. плащания, дължими от държави членки).
В тези стойности обаче е включен рискът, свързан с експозиция към трети държави (3,1 и
3 милиарда евро, съответно за 2020 г. и 2021 г.), поет, на първо място, от Гаранционния фонд
за външни дейности.
2.40 Освен че подобрява своята уредба за управление на риска, възникващ от различните
източници на условни задължения, Комисията вече прилага нова стратегия за
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диверсифицирано финансиране, с цел да отговори по адекватен начин на свързания с повече
изисквания подход при финансирането на NGEU на капиталовите пазари2.
Комисията се позовава на отговора си по точка 2.37.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
2.42 Комисията подчертава, че подсилването на бюджета, извършено чрез коригиращите
бюджети през 2020 г., в известна степен имаше за цел да се отговори на кризата с COVID19, както и да се мобилизират редица специални инструменти с цел да се преодолеят други
предизвикателства, по-специално тези, свързани с миграцията и сигурността.
2.44 Комисията подчертава, че нейният вътрешен доклад за разходите, свързани с
действията за неотложен отговор на COVID-19 (в който поетото задължение в размер на
12,9 милиарда евро в рамките на пряко и непряко управление е отразено като сумата,
предоставена за цели, свързани с COVID-19 до края на 2020 г.), се ограничава само до
програмите и инструментите, по отношение на които са поети обещания и са пренасочени
и/или добавени средства през 2020 г. за цели, свързани с COVID-19. В това им качество някои
поети задължения за разходи (например тези, отбелязани по функция 5) не са включени в него.
Комисията започна вътрешно да проследява европейските средства, използвани за цели,
свързани с COVID-19, от първото полугодие на 2020 г., включително за вече поети преди това
задължения.
2.45 Комисията подчертава, че равнището на неизплатените поети задължения (RAL) винаги
се повишава, ако разликата между равнището на поетите задължения и равнището на
плащанията е положителна величина, и не се подобрява при автоматична отмяна на поети
задължения. Равнището на плащания зависи от нуждите на програмите да бъдат извършени
плащания. Основният двигател е усвояването от страна на държавите членки на фондовете
със споделено управление. Плащанията зависят също от предоставянето от страна на
бюджетния орган на необходимите средства в годишните бюджети.
Освен това Комисията се позовава на отговора си по точка 2.11.
2.46 Общ отговор на Комисията на точки 2.46 и 2.47:
Комисията подчертава, че забавянията в изпълнението, описани в тази точка, не се отнасят
до Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
След закъснелия старт изпълнението на програмите в областта на политиката на сближаване за
периода 2014—2020 г. напредва с добри темпове.
Вж. също отговорите на Комисията на точки 2.17, 2.18 и 2.20.
2.48 По отношение на риска от забавяне в усвояването на фондовете със споделено
управление в МФР за периода 2021—2027 г. Комисията се позовава на отговора си по точка
2.22.
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По отношение на повишения риск, свързан с МВУ Комисията се позовава на отговора си по
точка 2.33.
Освен това, както е отбелязано в отговора по точки 2.19 и 2.26 и както посочва ЕСП в точка
2.24, Комисията изтъква, че забавянията в приемането на необходимото законодателство и
бавното усвояване (и други свързани с това рискове), описани в тази точка, не се отнасят до
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) поради факта на
приемането на регламент за преходния период (Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г.) и удължаването на програмите за развитие на
селските райони.
2.49 Комисията посочва, че с цел да се погрижи за нарастващия размер на условните
задължения (и свързания с тях риск, на който е изложен бюджетът на ЕС), тя разработва нови
инструменти за управление на риска, включително, между другото, създаване на
управителен комитет по условните пасиви с участието на всички Генерални дирекции3.
Комисията се позовава на отговора си по точка 2.37.
Препоръка 2.1 — Да се предоставя информация относно средствата на ЕС, използвани за
свързани с COVID-19 цели
Комисията приема частично препоръката.
От 2021 г. Комисията ще се съсредоточи върху възстановяването от пандемията от
COVID-19 и ще изпълнява своите задължения за докладване, по-конкретно за Next
Generation EU. Комисията не възнамерява да изготвя допълнителни доклади за незабавния си
отговор извън вече съществуващата отчетност за различните инструменти.
Препоръка 2.2 — Постепенно да се намали нивото на неизпълнени поети задължения
Комисията приема препоръката.
Комисията ще извършва мониторинг на изпълнението на бюджета и развитието на общото
равнище на неизплатени поети задължения (RAL), както и на свързаните в това основни
фактори. Тя редовно информира Съвета и Европейския парламент за прогнозните нужди и
потенциалните бъдещи рискове. Тази информация се включва по-специално в годишен доклад
за дългосрочна прогноза за плащанията по бюджета на ЕС. Комисията изготвя своята
прогноза въз основа на широк кръг от налични данни (изпълнението на бюджетите за
предходните години, изпълнението и последните развития в актуалния бюджет и бъдещите
потребности, заложени в проектобюджета за следващата година). Освен това Комисията взема
предвид прогнозите на държавите членки за изпълнението по линия на европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) — основен двигател на общия размер
на прогнозните оценки за плащанията съгласно МФР.
За периода 2021—2027 г. Комисията предложи поредица от мерки за опростяване с цел
улесняване и ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване. Макар че повечето от
тях останаха в политическото споразумение, постигнато между съзаконодателите, Комисията
изказва съжаление, че връщането към правилото n + 2 за автоматична отмяна на поети
3
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задължения за извършване на разходи не бе одобрено. На този ранен етап от новия
бюджетен цикъл Комисията е на мнение, че последствията от запазването на правилото
n + 3 за автоматична отмяна на поети задължения в съчетание с късното постигане на
съгласие относно законодателната уредба на повечето от фондовете със споделено управление,
както и съсредоточаването на националните органи върху прилагането на Next Generation EU
през идните години, предвид на неговия по-ограничен срок, ще доведат до поддържане на
тенденцията на номинално нарастване на неизплатени поети задължения в течение на
МФР за периода 2021—2027 г.
Освен това Комисията припомня, че, от една страна, приемането на бюджета в окончателен
вид е в правомощията на бюджетния орган, което включва предвиждането на достатъчно
равнище на бюджетни кредити за плащания, а от друга страна, изпълнението, по-специално що
се отнася до фондовете със споделено управление, се управлява от националните органи и в
голяма степен зависи от правилата, определени от съзаконодателите в съответните основни
законодателни актове. В този контекст Комисията ще продължава да работи в тясно
сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, както и с националните органи на
държавите членки.
Препоръка 2.3 — Да се насърчава правилното използване на средствата на ЕС
Комисията приема препоръката и вече е започнала да я изпълнява.
Що се отнася до политиката на сближаване със споделено управление, Комисията вече
предоставя значителна подкрепа на държавите членки с насоки и съвети и ще продължи да
го прави. Що се отнася до допълнителните рискове, които биха могли да възникнат в контекста
на кризисната ситуация и на допълнителните средства, разпределени на държавите членки,
Комисията подчертава, че е предоставила допълнителна целенасочена подкрепа на
управляващите органи на 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 съответствието с
правилата продължава да бъде задължително предварително условие.
Комисията продължава внимателно да преценява ситуацията и възможното въздействие
на една продължителна кризисна ситуация върху процеса на даване на увереност и
предоставя подкрепа на всички програмни органи с цел подобряване на техния
административен капацитет.
Що се отнася до ЕЗФРСР, Комисията продължава да подкрепя държавите членки чрез
възможностите за предоставяне на техническа помощ по линия на ЕЗФРСР и на Инструмента
на Европейския съюз за възстановяване (EURI), както и чрез съществуващите мрежи в
областта на ОСП и дейности за изграждане на капацитет, включително насоки и
разпространение на най-добри практики.
Комисията се позовава на отговора си по точка 2.32.
По отношение на МВУ, в качеството му на най-новия инструмент за финансиране,
бенефициерите са държавите членки, които от своя страна носят главната отговорност за
правилното използване на средствата на ЕС — вж. също точка 2.33. Службите на Комисията
предоставиха насоки и работиха с държавите членки за въвеждането на стабилни системи за
мониторинг и контрол.
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Това бе направено по-конкретно чрез общите насоки за изготвяне на плановете за
възстановяване и устойчивост (ПВУ), с включени специални раздели за контрол и одит и за
мониторинг на изпълнението, отговори на конкретни въпроси, зададени от държавите членки,
отзиви за първите общи описания или проекти на системите за мониторинг и контрол, както и
чрез предоставяне на контролни списъци за самооценка на системите на държавите членки за
контрол и одит.
Комисията ще продължи да оценява системите за контрол, описани от държавите членки в
техните окончателни планове за възстановяване и устойчивост. По време на прилагането на
инструмента Комисията може да инициира проверки и одити и да възстановява в бюджета
средства, ако държавите членки не спазват задълженията си или не коригират евентуални
сериозни нередности.
През целия период на изпълнение държавите членки могат да поискат техническа подкрепа по
линия на Инструмента за техническа подкрепа. Освен това служителите, отговарящи за
европейския семестър в държавите членки, ще могат да предоставят помощ при прилагането
на МВУ.
По отношение на инструмента SURE Комисията предостави подкрепа на държавите членки
с насоки и съвети, като започна да работи с тях на ранен етап на ниво технически експерти с
цел да се определи кои разходи биха били допустими за финансиране по линия на SURE, както
и с цел те да бъдат остойностени преди подаване на официални искания за финансиране.
Комисията редовно осъществява мониторинг на използването на заеми по линия на SURE
чрез двугодишни доклади, както и на основание на задълженията на държавите членки да
представят отчети, когато финансова помощ е била предоставена преди извършване на
планираните разходи. Комисията обръща внимание на пропуските в докладването, допуснати
от държавите членки, с цел да се подобри качеството на докладваната информация. Когато
Комисията установи потенциални проблеми при усвояването в държавите членки, тя работи в
двустранен режим с тези държави членки, с цел да бъдат обсъдени потенциални решения и
да се гарантира правилното оползотворяване на пълния размер на финансовата помощ.
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
ПРИНОС КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 г. ГЛАВА 3 — „ПРИХОДИ“

ВЪВЕДЕНИЕ
3.1 Комисията приветства факта, че в главата относно приходите няма съществени грешки
и че системите, свързани с приходите, като цяло са ефективни.
По отношение на традиционните собствени ресурси (ТСР) и собствените ресурси на база
данък върху добавената стойност (ДДС) Комисията предприема действия, за да подобри
проследяването по отношение на въпросите, свързани с ТСР, които не са приключени в
продължение на години, и отстраняването на резервите относно ДДС, когато е възможно, и за
проследяване на напредъка по отстраняването на слабостите във връзка със счетоводното
отчитане на ТСР, открити при одитите на ЕСП във Франция, Испания и Нидерландия.
Невъзстановените суми по сметка Б ще продължат да бъдат наблюдавани отблизо във всички
държави членки. По отношение на слабостите, установени от ЕСП в нейния специален доклад
№ 4/2021 „Митнически контрол: недостатъчната хармонизация вреди на финансовите
интереси на ЕС“, ще бъдат предприети мерки за подобряване на оценката на риска и
извличането на данни за целия ЕС и за изграждане на съвместния аналитичен капацитет. Ще
бъдат предприети допълнителни действия, за да се подобри оценката на риска за планирането
на инспекциите във връзка с ТСР, и Комисията обмисля въвеждането на ежегодни документни
проверки по отношение на счетоводното отчитане на ТСР, отделно от обичайната ѝ програма
за инспекции. Ще бъдат проучени нови подходи и инструменти за справяне с рисковете,
свързани с електронната търговия, и стратегията за прилагане на законодателството срещу
занижаването на стойността ще бъде приложена в съответствие с решението на Съда по делото
срещу Обединеното кралство, което се очаква да бъде издадено в началото на 2022 г.
Във връзка със собствените ресурси на база брутен национален доход (БНД) Комисията
предприема комплексни действия за третиране на глобализацията, включително в областта на
научноизследователската и развойната дейност, по отношение на БНД за целите на
собствените ресурси. Комисията е на мнение, че предприетите действия са пропорционални,
тъй като с тях се балансират вече придобитата увереност и установените рискове по отношение
на въпросите, свързани с глобализацията.
ПРОВЕРКА НА ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
3.8 По време на своята инспекция във връзка с ТСР през март 2021 г. Комисията отбеляза
липса на действителен напредък по отношение на отстраняването на недостатъците на
отчетите за ТСР в Нидерландия.
Комисията е на мнение, че слабостите, посочени от ЕСП, не поставят под въпрос цялостната
ефективност на въведените системи, които имат за цел да се защитят финансовите интереси
на ЕС и на неговите държави членки в контекста на собствените ресурси.
3.9 Комисията счита, че резервите позволяват да се защитят финансовите интереси на ЕС и
на неговите държави членки, като при необходимост съответната държава може да направи
изискваните корекции на данните в съответствие със законодателството на ЕС.
В конкретния случай, посочен от ЕСП, беше необходимо Комисията да обяви резерва с цел
защита на финансовите интереси на ЕС и неговите държави членки и да поиска да бъде
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представено описание на процедурите за съставяне на БНД, което е в съответствие с
договореното ръководство за опис на БНД. Преразгледаното описание беше представено на
31 март 2020 г. и по проверката му е постигнат значителен напредък.
3.10 Прилагането на ЕСС (Европейската система от национални и регионални сметки) 2010
доведе до важни методологични подобрения на националните сметки, което изискваше
задълбочен анализ от страна на Комисията. При необходимост бяха въведени резерви, като
данните за БНД за годините след 2010 г. останаха отворени за евентуални промени. За да се
ограничи броят на резервите по отношение на БНД, Комисията включи точки за действие на
ранен етап от цикъла на верификация, много от които вече са приложени, и издаде
горепосочените резерви само във връзка с конкретни въпроси. В тази насока ще продължат да
се полагат усилия.
3.11 Във връзка със собствените ресурси на база брутен национален доход (БНД) Комисията
предприе комплексни действия за третиране на глобализацията, включително в областта
на научноизследователската и развойната дейност, по отношение на БНД за целите на
собствените ресурси. На първо място, Комисията провери дали разходите за
научноизследователска дейност са били капитализирани в националните сметки и оценени в
съответствие с приложимите правила. При необходимост за някои държави бяха въведени
специфични за операцията резерви. На второ място, Комисията създаде система за ранно
предупреждение, за да се следи въздействието на значителното преструктуриране на
многонационални предприятия (МНП) върху националните сметки. На трето място, през
2016 г. беше започната проверка на МНП, която беше последвана от задълбочен преглед на
подбора на МНП, и не бяха открити доказателства за значителни нарушения на добавената
стойност. Въз основа на тези действия Комисията въведе резервата с „хоризонтално“
разпространение относно глобализацията от 2018 г. нататък. Комисията е на мнение, че
моментът за това е бил подходящ, тъй като се балансират вече придобитата увереност и
установените рискове.
3.12 Комисията ще продължи да засилва проследяването по отношение на въпросите,
свързани с ТСР, като приоритет ще имат въпросите, които са отворени от години и за които
съществува вероятност да окажат финансово въздействие. Само през първото тримесечие на
2021 г. бяха приключени 41 допълнителни въпроса (от общо 326). Въпреки това следва да се
подчертае, че приключването на отворените въпроси зависи и от сътрудничеството на
държавите членки.
Резервите са защитна мярка за смекчаване на риска от това некоректно изчисление на
собствените ресурси на база ДДС да бъде засегнато от срок на давност.
Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки, като активно търси начини за
разрешаване на проблемите, и винаги когато е необходимо, предприема действия. Това се
извършва в съответствие с процедурите на Комисията и приложимото законодателство, като
целта е оставащите резерви да бъдат отменени.
Каре 3.2 — Оставащи слабости в националните системи за контрол за съставянето на
отчетите за ТСР
Комисията ще следи напредъка по разрешаването на проблемите, установени при одитите на
ЕСП в Испания, Франция и Нидерландия, като част от обичайните си последващи действия
по отношение на констатациите на ЕСП и от тези държави членки ще се изисква да
предприемат подходящи мерки, за да се обърне внимание и да бъдат отстранени откритите
недостатъци.

BG

BG

290
Последващите действия по отношение на констатациите от одита на ЕСП в Испания вече
започнаха и от Нидерландия вече беше изискано да предприеме корективни действия. По
време на своята инспекция във връзка с ТСР през март 2021 г. Комисията отбеляза липса на
действителен напредък по отстраняването на недостатъците на отчетите за ТСР в
Нидерландия.
Ако в рамките на определения срок за отстраняване на недостатъците в отчитането не бъде
постигнат напредък или напредъкът е недостатъчен, службите на Комисията няма да се
поколебаят да обмислят започването на процедурата за нарушение, определена в член 258 от
ДФЕС, по отношение на случая.
3.16 Комисията припомня, че за сметки от този тип поради тяхното естество съществува висок
риск от свързани недостатъци и комплексност. Комисията ще продължи да преглежда сметка Б
при своите инспекции във връзка с ТСР. В допълнение програмите за инспекции във връзка
с ТСР за периода 2020/2021 г. са насочени по-специално към счетоводното отчитане на ТСР с
цел да се отговори на отправените през предходни години препоръки на ЕСП.
3.17 Комисията проследява напредъка по разрешаването на проблемите, установени от
ЕСП в Испания, Франция и Нидерландия, като част от обичайните си последващи действия по
отношение на констатациите на ЕСП и от тези държави членки ще се изисква да предприемат
подходящи мерки, за да се обърне внимание и да бъдат отстранени откритите недостатъци.
Както ЕСП напълно основателно отбелязва, идентични и сходни недостатъци бяха открити от
Комисията и те ще бъдат проследени в същата степен в нейните доклади от инспекциите.
3.18 По отношение на специален доклад № 04/2021 относно митническия контрол
Комисията прави препратка към своите отговори, представени в този доклад. Комисията прие
препоръката относно развитието и въвеждането на пълноценен капацитет за анализ и
координация на равнището на ЕС. Комисията ще направи необходимите предложения и ще
потърси подкрепата и, ако е необходимо, одобрението на държавите членки. По отношение на
създаването на централна функция, както е обявено в плана за действие в областта на
митниците, Комисията възнамерява да засили своя капацитет за анализ, като развие
Съвместния аналитичен капацитет (САК).
3.19 Комисията потвърждава слабостите, установени от ЕСП в нейния специален доклад
№ 04/2021, и прави препратка към своите отговори, представени в този доклад. Комисията ще
потърси подкрепата и, при необходимост, одобрението на държавите членки, за да приложи
препоръките на ЕСП.
Комисията планира да укрепи правната рамка, както и да разгледа нови подходи и
инструменти за справяне с риска, свързан с електронната търговия, и да увеличи своя
капацитет за анализ, като разработи съвместни аналитични капацитети с цел да се създаде
аналитичен център на ЕС за събиране, анализ и споделяне на ключови митнически данни.
С новата стратегия за управление на риска ще се насърчи използването на нов структуриран
подход по отношение на управлението на риска, който включва, наред с другото, елементи за
споделяне на по-систематична информация относно операторите от интерес, свързани с
електронната търговия въпроси и нови инструменти и практики за подобряване на анализа и
управлението на рисковете и на свързаните с тях проверки.
Вж. също отговора на каре 3.3.
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Каре 3.3
Според оценката на Комисията стратегиите за контрол на държавите членки, насочени към
преодоляване на риска от внос със занижена стойност, все още са незадоволителни като цяло
Комисията се съгласява с ЕСП, че финансовите интереси на ЕС не са били достатъчно защитени в
миналото поради неподходящите стратегии на държавите членки за контрол върху митническата
стойност. Въпреки това последващите инспекции и всички по-нататъшни действия, предприети от
Комисията през 2020 г. с цел справяне с рисковете от внос със занижена стойност на равнището на
ЕС, са довели до резултати, тъй като за 2020 г. на равнището на ЕС се забелязва значително
намаляване на потенциалните загуби на ТСР поради занижени стойности.
Освен това Комисията предприе допълнителни стъпки за количествена оценка на предишните
загуби на ТСР във всички държави членки и ги информира относно съответните за тях
предварителни изчисления на приблизителните загуби на ТСР.
Работата, свързана със занижените стойности, ще продължи и в бъдеще и при изготвянето на
своята годишна програма за инспекции във връзка с ТСР за 2021 г. Комисията обмисли
внимателно рисковете от внос със занижена стойност за електронната търговия и
пратките с ниска стойност. В две държави е планиран пилотен одит във връзка с
електронната търговия, който може да бъде започнат официално през 2022 г. в зависимост от
резултатите от пилотните одити.
ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА
3.20 Комисията потвърждава, че проблемите със счетоводното отчитане на ТСР в Нидерландия
съществуват отдавна и че подобни констатации относно надеждността на отчетите по сметки А и
Б, бяха изразени от ЕСП, както и в докладите от инспекциите на Комисията. Въпреки това не беше
възможно да бъде извършена действителна оценка на въпросите, свързани със счетоводното
отчитане в Нидерландия, за 2020 г., тъй като планираната за 2020 г. инспекция на счетоводните
отчети за ТСР от страна на службите на Комисията беше отложена за март 2021 г. поради
пандемията от COVID-19. Напредъкът по оценката се следи и докладването относно все още
съществуващите слабости, свързани със счетоводното отчитане на ТСР и съставянето на отчетите
за ТСР в Нидерландия, ще бъде осъществено през 2021 г.
3.21 Вж. отговора на Комисията по каре 3.3.
3.22 Комисията би искала да посочи, че становището на генералния адвокат се очаква да бъде
издадено на 9 септември 2021 г. По тази причина най-вероятно Съдът няма да се произнесе
по делото, свързано с Обединеното кралство, преди 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
3.23 Комисията ще следи напредъка по разрешаването на проблемите, установени при
одитите на ЕСП в Испания, Франция и Нидерландия, като част от обичайните си
последващи действия по отношение на констатациите на ЕСП и от тези държави членки ще се
изисква да предприемат подходящи мерки, за да се обърне внимание и да бъдат отстранени
откритите недостатъци.
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Комисията е на мнение, че слабостите, посочени от ЕСП, не поставят под въпрос цялостната
ефективност на въведените системи, които имат за цел да се защитят финансовите интереси
на ЕС и на неговите държави членки в контекста на собствените ресурси.
3.24 Вж. отговора на Комисията по точки 3.18 и 3.19.
3.25 Препоръка 1 от годишния доклад на ЕСП за 2018 г.
Комисията е на мнение, че с инспекциите, които обхващат годините в периода 2017—
2021 г., във връзка с измамите, свързани със стойността на текстилни изделия и обувки
(включително последващите инспекции), стратегията за контрол на антидъмпинговите
мита (АДМ), включително избягването на АДМ върху слънчевите панели, счетоводното
отчитане на ТСР и пилотните проекти в областта на електронната търговия и пратките с ниска
стойност се обръща внимание на най-големите текущи рискове за ТСР.
Въпреки това Комисията признава, че са възможни допълнителни подобрения на нейната
оценка на риска за планирането на инспекциите във връзка с ТСР, по-специално по
отношение на съответната документация. По тази причина Комисията обмисля да въведе
фишове за държавите, в които се посочват постиженията на всяка държава по отношение на
спазването на законодателството за ТСР. Описването на показателите за риска във фиш за
държавата от една или две страници определено би било полезно и би улеснило оценката на
риска за всяка държава. Въпреки това Комисията не очаква, че тези фишове за държавите ще
повлияят на избора на теми за инспекциите или на държавите, предмет на инспекциите.
Независимо от това, Комисията ще продължи да разглежда тази тема и ще вземе предвид
констатациите и препоръките на ЕСП, за да подобри допълнително своята оценка на риска и
планирането на инспекциите във връзка с ТСР.
Препоръка 2 от годишния доклад на ЕСП за 2018 г.
Надеждността на счетоводното отчитане на ТСР е основната тема на инспекциите през
2020 г. и на програмите за инспекции във връзка с ТСР за 2021 г. Комисията възнамерява да
финализира инспекциите по тази тема във всички държави членки до края на 2021 г., а
установените недостатъци ще спомогнат за оценката на риска през следващите години.
Препоръка 3.1 — Преглед и актуализация на подхода за верификация с оглед да се
съкрати периодът, през който данните за БНД са отворени за промени
Комисията приема тази препоръка.
Комисията е на мнение, че цикълът на верификация за периода 2016—2019 г. е бил
значително подобрен, по-специално с разширената употреба на хоризонталната верификация и
анализа между държавите, както и засилената пряка верификация, като бяха взети предвид
предишните препоръки на ЕСП. Въпреки това Комисията ще продължи, заедно с експертната
група за БНД, да разглежда начини за по-нататъшно подобрение на процеса и за намаляване,
когато e възможно, на периода, през който данните за БНД остават отворени за промени.
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Препоръка 3.2 — Нужни са по-нататъшни действия за надлежно отразяване на
въздействието на глобализацията върху БНД

а) Комисията приема тази препоръка и счита, че вече я прилага в сътрудничество с държавите
членки, като използва механизма на резервата относно глобализацията.

б) Комисията не приема тази препоръка. Тя счита, че периодът на резервата относно
глобализацията, т.е. за годините след 2018 г., е подходящ.
Във връзка със собствените ресурси на база брутен национален доход (БНД) Комисията
предприема комплексни действия за третиране на глобализацията, включително в областта
на научноизследователската и развойната дейност, по отношение на БНД за целите на
собствените ресурси, както е разяснено в параграф 3.11. По-специално през 2016 г. беше
започната проверка на МНП, която беше последвана от задълбочен преглед на подбора на
МНП, и не бяха открити доказателства за значителни нарушения на добавената стойност.
Комисията е на мнение, че периодът на свързаната с БНД резерва относно глобализацията е
пропорционален, като се вземе предвид вече придобитата увереност по отношение на този
въпрос във връзка с установените рискове, и с него се избягва необоснованата тежест върху
държавите членки. В самата резерва относно глобализацията се посочва надеждна
статистическа методология. В допълнение предприетата от държавите членки работа с цел да
се обърне внимание на тази свързана с БНД резерва е ясно определена и беше обсъдена в
рамките на експертната група за БНД.
Препоръка 3.3 — Надеждност на отчетите за ТСР на Нидерландия
Комисията има предвид, че тази препоръка е отправена към Нидерландия.
Вж. отговора на каре 3.2.
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ОТГОВОРИ НА НИДЕРЛАНДИЯ ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2020 Г.,
ГЛАВА 3 — ПРИХОДИ

Препоръка 3.3 — надеждност на нидерландските декларации за ТСР
Приемаме Вашите препоръки и се ангажираме нидерландските митнически ИТ системи да бъдат
приведени в съгласие с изискванията в рамките на определените от вас срокове.
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2020 Г. — ПРИНОС КЪМ ГОДИШНИЯ
ДОКЛАД ЗА 2020 Г.
„ГЛАВА 4 — КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА“
ВЪВЕДЕНИЕ
4.1 В „Хоризонт Европа“ — най-голямата програма за научни изследвания и иновации в
световен мащаб, с бюджет от 95,5 милиарда евро, Комисията ще се възползва от опита,
натрупан в рамките на „Хоризонт 2020“, и ще продължи да прилага своята политика за
опростяване. Наред с другото, тя ще използва стандартен модел на споразумение за отпускане
на безвъзмездни средства за всички програми на ЕС за финансиране; ще разгърне използването
на опростени варианти за разходите (единични разходи, единна ставка и еднократни суми) и
по-опростени схеми за възстановяване на разходите в подходящите области и прилагане на
рационализирана система за одит.
РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ
4.6 Процентът грешки, докладван от ЕСП за 2020 г., е сходен с процента грешки, докладван
през последните години (с изключение на годишния доклад за 2018 г.).
ЕСП изчислява процента грешки на годишна база, като отчита само корекциите, въведени от
Комисията в резултат на собствените ѝ проверки, до започването на одита. От друга страна,
Комисията изпълнява многогодишна стратегия за контрол на разходи за научни изследвания.
На тази основа нейните служби изчисляват процента на остатъчна грешка, в който се вземат
предвид събраните суми, корекциите и последиците от всички техни проверки и одити,
извършени през периода на изпълнение на програмата.
В това отношение целта на Комисията за „Хоризонт 2020“ е да сведе процента грешки под или
възможно най-близо до 2 % при приключването на програмата, вж. отговора на Комисията по
точка 4.32.
4.7 Комисията признава, че, въпреки че „Хоризонт 2020“ е по-опростена от Седмата рамкова
програма, тя също подлежи на сложни правила. По време на последните етапи на „Хоризонт
2020“ Комисията увеличи усилията си за опростяване и използва по-широко опростени
варианти за разходите, като например финансиране с еднократни суми, като засили
комуникацията си с бенефициерите и непрекъснато подобряваше своите механизми за
контрол. „Хоризонт Европа“ ще ги доразвие, опирайки се на опита, придобит от
„Хоризонт 2020“.
4.8 Опростяването е непрекъснато усилие. Въпреки че дейностите на Комисията бяха насочени
към систематични, широкообхватни и целенасочени комуникационни кампании обаче все още
има някои видове бенефициери като малки и средни предприятия и нови участници, които са
по-податливи на грешки от други.
4.10 Отговор на точки 4.10 и 4.11
Като част от своята цялостна стратегия за контрол Европейската комисия обръща специално
внимание на одиторите, наети от бенефициентите за удостоверяване на техните декларации за
разходи. Въпреки че тези заверяващи одитори не са част от структурата на Комисията, те
играят важна роля в рамките на вътрешния контрол.
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Комисията отбелязва, че в [10 от 14] случая на количествено измерими грешки, допуснати от
бенефициерите, службите на Комисията не са били запознати с грешките, тъй като одиторите,
наети от бенефициерите, не са ги открили.
Забележката на ЕСП е разгледана в предишни доклади. В тази връзка Комисията организира
поредица от срещи, насочени към бенефициерите и одиторите, с които бенефициерите са
сключили договор, с цел да повиши осведомеността относно най-често срещаните грешки,
произтичащи от извършваните одити на бенефициерите. Комисията създаде онлайн обучение
чрез видеоконференции за субекти, които заверяват финансови отчети. В допълнение към
ясните образци за одитните заверки по „Хоризонт 2020“, Комисията предоставя обратна
информация на одиторите, с които бенефициерите са сключили договор, относно установените
грешки. При това, важно е да се отбележи, че въпреки че одиторите, с които бенефициерите са
сключили договор, не посочват всяка една грешка в молбите за възстановяване на разходи, те
играят важна роля за намаляване на общия процент грешки.
4.12 Въпреки че е доказано, че единичните разходи, използвани в „Хоризонт 2020“, са помалко податливи на грешки, Комисията следи отблизо въвеждането на единични разходи и
други опростени варианти за разходите.
4.13 „Хоризонт 2020“ беше 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 представляват най-големият дял от общите разходи, декларирани от
бенефициерите по „Хоризонт 2020“.
За настоящата МФР (2021—2027 г.), която включва програмата „Хоризонт Европа“, Комисията
създаде корпоративен модел на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който
предвижда много прост метод за таксуване на разходите за персонал въз основа на изчисление
на дневната ставка (годишните разходи за персонал за лицето се разделят на 215).
Концепцията за производствени часове и различните нормативни методи, които се оказаха
податливи на грешки в „Хоризонт 2020“, ще бъдат прекратени в „Хоризонт Европа“.
4.14 Въпреки ясни насоки относно използването на единната „годишна почасова ставка“
(изчислена за цялата финансова година), все още са допуснати грешки от бенефициентите.
Както вече беше отбелязано по-горе (вж. отговора на точка 4.13), разходите за персонал по
„Хоризонт Европа“ ще се изчисляват въз основа на формула за дневната ставка, като се
използва календарната година. В „Хоризонт Европа“ ще бъде преустановено използването на
последната приключена финансова година.
4.15 Комисията създаде нова система за деклариране на годишните разходи за заплати в
рамките на „Хоризонт Европа“ (вж. отговора на 4.13)
4.17 Комисията опрости формалните изисквания на „Хоризонт Европа“, свързани с отчитането
на времето за разходи за персонал, свързани с проекта. Въпреки това, както показват
примерите, докладвани от ЕСП, при безвъзмездните средства по програма „Хоризонт 2020“ все
още могат да възникнат недостатъци в отчитането на времето. Откритите недостатъци
невинаги са имали съществено финансово отражение (напр. липсва подпис в таблицата за
изработените часове). В такива случаи Комисията издава препоръка на бенефициера и прилага
корекции, ако е необходимо.
4.18 Случаите, установени от ЕСП във връзка със забележките, докладвани в настоящата глава,
ще бъдат надлежно проследени от Комисията.
4.19 Отговор на 4.19 и 4.20
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Въпреки наличните подробни насоки бенефициерите погрешно приемат, че всички лица, които
наемат на работа по действието, могат автоматично да бъдат декларирани като разходи за
персонал. Разходите могат да бъдат декларирани като разходи за персонал само когато
договорните отношения и работните договорености между външния консултант и бенефициера
отговарят на условията на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по
„Хоризонт 2020“ (физически лица, работещи по пряк договор).
Клетка 4.3 — Пример за разходи за подизпълнители, декларирани като преки разходи за
персонал, водещи до недопустими непреки разходи
Комисията ще следи отблизо случая, докладван от ЕСП, който се дължи на погрешно
деклариране на разходи за подизпълнители като разходи за персонал.
Както признава ЕСП, въвеждането в „Хоризонт 2020“ на единна ставка за непреките разходи е
една от основните мерки за опростяване, прилагани към група допустими преки разходи
(включително разходи за персонал).
Следователно допустимостта на непреките разходи зависи единствено от допустимостта на
преките разходи, към които се прилага единната ставка. Действителните непреки разходи на
бенефициера не са от значение и дори ако бенефициерът няма да има действителни непреки
разходи, чрез прилагането на единната ставка той все пак ще има право на съответната вноска
на ЕС.
4.21 Разликата между възлагането на подизпълнители на задачи по действието и
предоставянето на „други стоки и услуги“ е ясно обяснена в анотирания модел на
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на „Хоризонт 2020“. Тази
разлика е подчертана във всички съответни комуникационни кампании по „Хоризонт 2020“.
ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО РЕДОВНОСТТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ
ОДИТИРАНИТЕ ОБЕКТИ
Отговор на точки 4.24 и 4.25:
Комисията взе под внимание резултатите от работата на ЕСП, представени в годишните
доклади за 2018 г. и 2019 г. Тя подчертава факта, че редица случаи, определени от ЕСП като
ненадеждни, са имали неизмеримо или несъществено финансово въздействие. Освен това в
някои от тези случаи методологията, използвана от ЕСП при повторното извършване на тези
одити, е различна от използваната от Комисията.
Въпреки това Комисията предприе конкретни действия за подобряване на качеството на своите
одити. Комисията отбелязва, че ЕСП признава подобренията в одитния процес в резултат на
тези действия.
4.27 Комисията проследява случаите, повдигнати от ЕСП.
По отношение на външните (възлагани на външни изпълнители) одити Службата за вътрешен
одит не извършва систематично подробен преглед на работните документи по одита, изготвени
от дружествата за външен одит. Това би намалило ефективността на възлагането на дейности
на външни изпълнители. Външните одитори обаче изрично потвърждават в одитния доклад, че
тестовете са извършени в съответствие с индикативната одитна програма (включително
изготвянето на извадка). Вместо систематичен преглед на работните документи, в случай на
съмнение или обсъждане, Комисията изисква допълнителна информация и подкрепяща
документация от одиторските дружества. Това е доказано на ЕСП с конкретни примери.
По отношение на вътрешните одити одитната дейност на водещия одитор се
проверява/преглежда подробно от втори одитор (принцип на четирите очи). И двамата одитори
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изрично потвърждават в одитния доклад, че тестовете са извършени в съответствие с
индикативната одитна програма (включително изготвянето на извадка).
Отговор на точки 4.28 и 4.29:
Що се отнася до изчисляването на процента грешки и неговото допълване, Комисията
отбелязва, че ЕСП не е открила значителни разлики в повторното извършване на изчисленията.
Това дава увереност не само относно точността на изчисленията, но и относно методологията,
използвана за изчисляване на процента на допълнителни грешки.
Освен това Комисията отбелязва, че ЕСП признава положените усилия за количествено
определяне на въздействието на специфичните случаи, установени от ЕСП, върху
многогодишния процент грешки. Това е значително предизвикателство, тъй като не всички
констатации на ЕСП могат да бъдат напълно остойностени. Като се има предвид, че
неостойностените грешки, установени от ЕСП, не са включени в изчисленията на процента
грешки, Комисията счита, че многогодишният процент грешки не е занижен.
В заключение, въз основа на преразгледаната методология и ограничения преглед от Службата
за вътрешен одит (IAS) на изчисляването на процента грешки по „Хоризонт 2020“, Комисията
счита, че многогодишният процент грешки, представен в годишния отчет за дейността,
представлява действителното ниво на грешки в програмата справедливо и цялостно във всички
съществени аспекти.
4.30 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.
4.32 Комисията не изразява резерви по отношение на „Хоризонт 2020“, тъй като
изпълнителните органи се стремят да предоставят достатъчна увереност за риска от грешки
(през многогодишния период на разходите) на годишна основа в диапазон от 2—5 %. Крайната
цел остава постигането на остатъчно ниво на грешки възможно най-близо до 2 % към момента
на приключване на програмата и след отчитане на финансовото въздействие на всички одити,
корекции и мерки за възстановяване.
4.35 Комисията се ангажира да изпълни изцяло препоръките на Службата за вътрешен одит
своевременно.
Броят на неизпълнените препоръки, посочени от ЕСП, е свързан с одитните доклади, изготвени
от вътрешния одитор. В това отношение ГД „Научни изследвания и иновации“ вече е одобрила
план за действие за тяхното изпълнение.
В края на 2020 г. ГД „Научни изследвания и иновации“ е имала само 2 неизпълнени препоръки.
Още 20 бяха представени на ГД „Научни изследвания и иновации“ през януари 2021 г.
4.36 Препоръките, отправени към Изпълнителна агенция за иновации и мрежи, доведоха до
изготвянето на план за действие. Корективните действия бяха изцяло и своевременно
изпълнени през 2021 г. и Службата за вътрешен одит счита, че свързаният с тях риск е бил
преодолян.
4.37 Комисията счита, че рискът от възможно занижаване на процента на грешки е обхванат и
че обобщеният риск при плащане, както и рискът от закриване, показан в годишния доклад за
управлението и резултатите, са надеждни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
4.38 Прогнозният процент на грешки, докладван от ЕСП, изчислен на годишна основа, е един
показател за ефективността на изпълнението на разходите на ЕС. Както вече беше споменато,
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процентът на грешки, докладван от ЕСП през 2020 г. (3,9 %), е в съответствие с процента на
грешки, докладван през предишни години (с изключение на 2018 г.).
В същото време Комисията изпълнява многогодишна стратегия за последващ одитен контрол
за разходи за научни изследвания. На тази основа нейните служби изчисляват процента на
остатъчна грешка, в който се вземат предвид събраните суми, корекциите и последиците от
всички техни проверки и одити през периода на изпълнение на програмата.
4.39 Комисията е изчислила въздействието на констатациите на ЕСП в предишните годишни
доклади, което е било взето предвид за процента грешки за 2020 г., докладван в годишните
отчети за дейността.
Комисията приветства факта, че ЕСП признава предприетите от нея действия за повишаване на
качеството на нейните последващи одити. В същото време Комисията ще продължи
целенасочените си мерки (обучение за одитори, комуникационни кампании и т.н.) с цел понататъшно подобряване.
Препоръка 4.1
Комисията приема препоръката.
Комисията се ангажира да увеличи нивото на разкриване и коригиране на грешките, допуснати
от бенефициерите, когато те искат възстановяване на направените разходи.
В това отношение Комисията ще преразгледа обхвата на сертификатите за финансовите отчети
в настоящата стратегия за контрол и за „Хоризонт Европа“.
Препоръка4.2
Комисията приема препоръката.
През първата половина на 2021 г. Комисията засили комуникационната си кампания относно
правилата за финансиране, като обърна специално внимание на най-често срещаните грешки,
установени при последващите одити.
Освен това Комисията ще продължи да предоставя конкретни насоки на одиторите, както
вътрешни, така и външни, както и на бенефициерите, под формата на обучение,
комуникационни кампании, писмени насоки и т.н.
Препоръка4.3
Комисията приема препоръките и отчита факта, че ЕСП признава предприетите от нея
действия за повишаване на качеството на нейните последващи одити. В същото време
Комисията ще продължи целенасочените си мерки (обучение за одитори, комуникационни
кампании и т.н.) с цел по-нататъшно подобряване.
Стратегията на Комисията за последващ одит на „Хоризонт Европа“ ще се основава на опита,
придобит по време на изпълнението на настоящата стратегия за „Хоризонт 2020“, и на
констатациите, направени от Европейската сметна палата по нея.
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 Г. НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
ПРИНОС КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 Г. — ГЛАВА 5 — ИКОНОМИЧЕСКО,
СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
5.4 Трето тире — Като част от своя двустепенен подход, включващ систематична
документна проверка и основани на риска одити на място, всяка година Комисията
извършва актуализация на своята оценка на риска, за да определи кои одитни
органи и програми ще подлежат на одити на място или на още по-задълбочена
документна проверка. Основната цел на тези одити е да се получи достатъчна
увереност, че няма сериозни слабости в системите, които да останат неразкрити или
недокладвани от държавите членки, както и че докладваните одитни становища и
проценти на остатъчна грешка са надеждни. При необходимост Комисията прилага
допълнителни финансови корекции, за да намали процента на остатъчни грешки на
съответните програми под 2 %.
РЕДОВНОСТ НА ТРАНСАКЦИИТЕ, ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И
ДРУГИ УПРАВЛЕНСКИ ДОКУМЕНТИ
5.14 Комисията взема предвид нивото на грешки, изчислено от ЕСП, което се е
подобрило още повече в сравнение с предходни години. Комисията ще проследи
всички грешки, открити от ЕСП, и ще поиска допълнителни финансови корекции,
когато това е целесъобразно и е възможно от правна гледна точка.
Освен това Комисията се позовава на своята прогнозна оценка на нивото на грешки,
включваща максималните рискове (най-неблагоприятни сценарии), оповестени в ГОД
за 2020 г. на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални
въпроси и приобщаване“, в резултат на подробен анализ на състоянието на всяка от
418-те програми, вместо на екстраполиране на грешките. Комисията отбелязва, че
нейната прогнозна оценка попада в интервала, изчислен от ЕСП, и вярва, че
подробната ѝ оценка отразява разумната и справедлива оценка на процентите грешки
за всяка програма и кумулативно за всички програми.
5.15 Комисията подчертава значението на извършената от одитните органи дейност
във връзка с откриването на грешки, която доведе до налагането на значителни
финансови корекции и до оттеглянето на суми, преди отчетите за 2018—2019 г. да
бъдат представени на Комисията. Щателната одитна дейност на одитните органи към и
до приключването също така доведе до налагането на значителни финансови корекции
за програмния период 2007—2013 г.
Чрез своите одити на 11 000 операции или части от операции по кохезионната
политика одитните органи докладваха общ процент грешки над 2 % за около една
трета от програмите, като по този начин демонстрираха способността си за
установяване на грешки (без да се засягат други програми, в които процентът грешки е
бил под 2 %). Комисията е съгласна, че някои грешки остават неразкрити или са
разгледани по неподходящ начин при изчисляването на докладвания процент грешки.
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Тя работи непрекъснато със съответните одитни органи, за да подобри тяхната
способност за установяване на грешки и разбиране на приложимите правила.
5.16 През 2020 г. одитните органи докладваха за трета година нередности,
констатирани от тях при одити на операции (над 6600 нередности), като следваха обща
типология, договорена с Комисията и използвана от всички държави членки.
Повечето нередности, установени от одитните органи и Комисията, се отнасят до
същите основни категории: недопустими разходи, проблеми с обществените
поръчки, одитна следа и държавна помощ. Те съответстват също така на най-често
срещаните видове нередности, установени от ЕСП в допълнителните констатации,
както е показано в каре 5.2. Това показва, че одитните органи установяват различните
видове нередности, допринасящи за процента грешки, но не изцяло и във всички
случаи. Комисията ще предприеме последващи действия по отношение на всички
грешки, за които е докладвала ЕСП, и ще наложи финансови корекции, когато това е
целесъобразно и е възможно от правна гледна точка. Комисията отбелязва, че в някои
случаи националните или регионалните правила, които се прилагат по отношение
на програми, съфинансирани от ЕСИ фондовете, са по-строги от предвидените в
националното законодателство за аналогични разходи, финансирани на национално
равнище. Следователнотези допълнителни изисквания могат да се разглеждат като
пример за допълнително регулиране на национално ниво („gold plating“) —
самоналагане на ненужна административна тежест и сложност по отношение на
разходи, финансирани по линия на кохезионната политика.
5.17 Комисията е съгласна, че проверките на управлението са първата линия на
защита срещу грешки и следва да бъдат по-ефективни при предотвратяването и
установяването на грешки изначално.
Комисията разпространи актуализирани насоки за държавите членки за програмния
период 2014—2020 г., които наред с изискването за използване на опростени
варианти на разходите имат за цел допълнително да се подобри качеството на
проверките на управлението. Това обаче зависи от наличния персонал, който трябва да
обработва нарастващите суми на декларираните разходи през програмния период,
както и от необходимата стабилност на опитния персонал в съответните
администрации.
Комисията предприема превантивни действия за разрешаване на най-често
срещаните грешки и отправя искане за коригиращи мерки веднага след
установяването на слабостите. Тя гарантира щателно проследяване, за да провери
дали мерките се прилагат ефективно и своевременно с цел да се коригира системата и
да се смекчи рискът от бъдещи разходи. Поисканите коригиращи мерки предполагат
подобряване на методологичните инструменти, набиране на допълнителен персонал,
включително експерти, обучения във връзка с използването на новоразработени
инструменти или правилното тълкуване на най-често срещаните грешки, подобряване
на качеството на процедурите за подбор или на проверките на управлението за
филтриране на нередностите.
Освен това типологията на одитните констатации, докладвани ежегодно на
управляващите органи от одитните органи, следва да им позволява да интегрират почестите източници на грешки в своите оценки на риска и да адаптират своите подходи
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и инструменти за проверка на управлението по съответния начин. За да направи
проверките на управлението по-ефективни и целенасочени през програмния период
2021—2027 г., Комисията предложи на съзаконодателите проверките да се извършват
въз основа на риска, за да съсредоточат по-добре наличните административни ресурси
към целевите източници на грешка. Това изисква внимателно определяне и
непрекъснато коригиране на подходите за управление на риска от страна на
управляващите органи въз основа на всички налични резултати от предишни
проверки и одити.
5.20 По отношение на грешките, установени от ЕСП, Комисията ще предприеме
необходимите последващи действия и ще извърши всички действия, които сметне за
необходими.
Каре 5.4
Комисията смята, че операциите са специално описани като действие „Стимули за
временни договори за лица с увреждания“, за да бъдат подкрепени съгласно
конкретната цел в ОП. Комисията смята също така, че избраните операции, както са
планирани първоначално, допринасят за постигането на целите на програмата и
отговарят на критериите за подбор.
При тези мерки за заетост може да се предвиди обучение на работното място, което
допринася за очакваните резултати „Повишаване на професионалните умения или
квалификации чрез професионален опит за групи, които нямат или имат малък опит“.
5.22 Комисията ще предприеме последващи действия със съответните програмни
органи. Допустимостта в крайна сметка се оценява при приключване и в
съответствие с РОР. Следователно програмата все още може да замести недопустимите
заеми и службите на Комисията ще оценят допустимостта на всички декларирани
заеми при приключване на програмата.
5.23 След въвеждането на опростените варианти за разходите Комисията активно
работи за постепенно разширяване на тяхната употреба и смята, че тези усилия вече са
довели до положителни резултати.
Комисията ще продължи активно да насърчава използването на опростени варианти
за разходите през програмния период 2021—2027 г., когато те са значително засилени
в Регламента за общоприложимите разпоредби (Регламент (ЕС) № 2021/1060), с цел да
се намали административната тежест върху бенефициентите, да се насърчи
ориентацията към постигане на резултати и да се намали допълнително рискът от
грешки.
5.24 Общ отговор на Комисията на точки 5.24—5.26:
По отношение на РОР не съществува пряка връзка между приноса от фондовете към
дадена оперативна програма и финансирането на конкретна операция. Съответно по
принцип не съществува пряко съответствие между методите, които се прилагат на
национално равнище за определяне на допустимите разходи на бенефициентите,
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подлежащи на възстановяване по конкретни операции, и методите на изчисляване,
използвани от държавите членки и Комисията при определяне на сумата на
допустимите разходи с оглед получаване на приноса от ЕСИ фондовете.
В делегирания регламент изрично се предвижда метод на коригиране в приложение на
член 14, параграф 1 от регламента за ЕСФ и Комисията вече е поискала от
програмните органи да коригират опростените варианти за разходите (ОВР), така че
в следващите бюджетни години да не се получава такова несъответствие.
5.29 Общ отговор на Комисията на точки 5.29 и 5.30:
Комисията отбелязва, че през последните години грешките, свързани с държавната
помощ, установени от органите на държавите членки и Комисията, продължават да са
с по-малка честота, както се вижда от съвместната типология на грешките,
договорена с одитните органи (тяхното въздействие обаче може да бъде силно, ако по
отношение на дадена операция се установи, че е изцяло недопустима поради
неспазване на стимулиращия ефект, например както се случи в предишни години
поради несъответстващо национално законодателство за държавната помощ, след
което то беше надлежно коригирано).
За последната счетоводна 2019—2020 година само 3 % от констатациите, направени
от държавите членки, и 4 % от констатациите, установени от Комисията, бяха свързани
с държавна помощ.
Комисията продължава да прилага мерките, предвидени в нейния план за действие
относно държавните помощи, установявайки и разпространявайки добри практики
и предлагайки обучение на всички заинтересовани страни от ЕСИ фондовете.
5.31 Обществените поръчки продължават да бъдат важен източник на констатации за
грешки, докладвани от одитните органи. Самата Комисия направи над половината от
констатациите за грешки при одита за съответствие в тази област, което означава, че е
необходимо да се предприемат непрекъснати действия, за да се гарантира, че
бенефициентите (възлагащите органи) и органите по програмите ще подобрят
съответствието с тези сложни правила. Комисията продължава да прилага системно
своя план за действие относно обществените поръчки, с което ще помогне на
администраторите и бенефициентите на ЕСИ фондове да подобрят допълнително
своите практики в сферата на обществените поръчки и да повишат свързания с тях
административен капацитет. За тази цел през декември 2020 г. ГД „Регионална и
селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
организираха заедно с одитните органи работилница, посветена по-конкретно на
констатациите на Комисията от одитав сферата на обществените поръчки и на
начина, по който споделянето на опит между одиторите може да допринесе за
процеса на извличане на поуки, избягвайки повтарящи се одитни констатации относно
обществените поръчки в бъдеще. Комисията и колеги от ОИСР направиха също така
презентация на одитните органи на техническата среща, в която беше пояснен
потенциалът на обществените поръчки като инструмент на стратегическата политика с
цел повишаване на съответствието и резултатите от изпълнението на проектите по
програмите, финансирани от ЕСИ фондовете.
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5.32 Комисията ще проследи случаи, които са останали неразкрити, и ще приложи
необходимите допълнителни финансови корекции, когато са налице съответните
условия.
5.33 Комисията подчертава насоките относно финансовите корекции на грешки
при обществените поръчки, които бяха актуализирани през 2019 г. с цел да се
предложи хармонизиран подход на програмните органи на Комисията и на държавите
членки , когато се разглеждат нередности в областта на обществените поръчки
(Решение C (2019) 3452). Целта на тези насоки е да се постигне хомогенна практика
на изпълнение и равно третиране между държавите членки. Комисията отбелязва, че
държавите членки са установили и докладвали всички количествено определени
грешки в тази област, с изключение на една, показвайки като цяло добра способност за
установяване на грешки, свързани с обществените поръчки.
5.36 По отношение на грешките, установени от ЕСП, Комисията ще предприеме
необходимите последващи действия и ще приложи всички финансови корекции, които
сметне за необходими.
5.37 Общ отговор на Комисията на точки 5.37 и 5.38:
При споделеното управление управляващите органи контролират изначално
разходите, декларирани от бенефициентите, а одитните органи извършват одити от
второ ниво, за да тестват качеството на проверките на управлението. През 2020 г.
Комисията продължи да си сътрудничи непрекъснато и активно с одитните органи на
програмите, за да гарантира последователна и стабилна рамка за 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. Както е докладвано в ГОД на ГД
„Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и
приобщаване“, Комисията по-конкретно установи слабости и поиска подобрения по
отношение на седемнадесет одитни органа или органи, отговарящи за провеждането на
одити, от общо 116 одитни органа.
5.40 Комисията смята, че има разумна увереност относно дейността на повечето
одитни органи, с изключение на малко на брой органи, които се нуждаят от основни
подобрения на капацитета за одит, за да отстранят установените слабости (вж. отговора
на Комисията на точки 5.37 и 5.38 по-горе). Конкретни подобрения бяха постигнати
въз основа на целенасочени корективни действия, препоръчани в няколко случая,
включително за органи, извършващи одити за одитните органи във Франция, Полша и
Португалия, както е показано в съответните ГОД.
В действителност Комисията оценява надеждността на одитните органи не само въз
основа на преизчислените проценти на грешките (които може да бъдат повлияни от
единични грешки, оказващи значително статистическо въздействие), но и въз основа
на редица критерии, които, ако не бъдат оценени в задоволителна степен, отразяват
наличието на системни слабости в тяхната работа и в системите за контрол. Когато е
целесъобразно, Комисията преизчислява процентите грешки, докладвани от одитните
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органи, въз основа на цялата налична информация и отразява тези проценти в
съответните ГОД. Комисията продължава да работи със съответните одитни органи
за постигане на по-нататъшни подобрения на извършваните от тях проверки, поспециално за правилно разкриване на типа грешки, установени при повторно
извършване на одити от ЕСП или от Комисията. В допълнение Комисията гарантира
силно непрекъснато сътрудничество с всички одитни органи. Това включва споделяне
на общи одитни инструменти, като например подробни контролни списъци, споделяне
на добри практики между партньори и постоянно професионално развитие на
персонала на програмните органи.
5.42 Липсващата подкрепяща информация или документация в редица конкретни
случаи продължава да бъде слабост, установена в одитите на Комисията за
съответствието.
Както е посочено в отговора на точка 5.40, Комисията непрекъснато работи с
одитните органи, за да укрепи техния капацитет за предотвратяване и коригиране на
грешки, да документира по-добре тяхната одитна работа и по този начин да допринесе
за процеса на получаване на увереност.
Илюстрация на това сътрудничество са координираните усилия, които Комисията
извърши съвместно с одитните органи през 2019 г. и 2020 г., с подкрепата и експертния
опит на ЕСП, за подобряване на одитната документация (дори при липса на
констатации) и за осигуряване на правилен качествен преглед на констатациите от
одита (вж. „Документ за обсъждане на одитна документация“, разработен съвместно
от работна група, съставена от одитни органи и представители на Комисията, както е
докладвано в годишния доклад на ЕСП за 2019 г. в каре 5.8). Комисията ще продължи
усилията си за насърчаване на добрите практики, докладвани в този съвместен
документ за обсъждане.
5.45 Комисията не толерира измамите. През 2020 г. бяха предприети няколко
инициативи за изпълнение на стратегията на Комисията за борба с измамите, както и
на съвместната стратегия за борба с измамите, разработена от ГД „Регионална и
селищна политика“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и
ГД „Морско дело и рибарство“.
5.46 Комисията смята, че контролните списъци, използвани за одита на операциите,
следва да съдържат индикация дали е установено подозрение за измама.
Комисията отбелязва, че одитните органи гарантират специфична проверка на
ефективното функциониране на ключово изискване 7 (Ефективно прилагане на
пропорционални мерки за борба с измамите) чрез специални одити на системата,
като използват специални контролни списъци. Съгласно съвместната стратегия за
борба с измамите през април 2021 г. ГД „Регионална и селищна политика“ и
ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ добавиха препратка към
Системата за управление на нередности (IMS), насочена към гарантиране на ясни
механизми за докладване както при подозрения за измама, така и при слабости на
контрола.
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И в двата случая, посочени от ЕСП, съответните органи на държавите членки
междувременно са коригирали своята първоначална грешка и са докладвали случаите
на нередности и възможна измама в Системата за управление на нередности.
5.49 При споделеното управление на програми по политиката на сближаване
извършването на операции по програмите, включително осчетоводяването, е
отговорност на държавите членки. В действителност управляващите органи
извършват проверки на управлението на годишните разходи до изготвянето на
годишните отчети. Одитните органи извършват одити на операциите (почти 11 000
одитирани операции или части от операции за счетоводната 2018—2019 година). Част
от тези проверки и одити могат да доведат до използване от държавите членки на
разпоредбите на член 137, параграф 2 (отделяне на разходите от отчетите до момента, в
който законността и редовността на разходите, декларирани през годината, бъдат
потвърдени). Това означава, че тези разходи са изключени от приемането на отчетите
и от плащането на остатъка от Комисията.
Сумите, предмет на текуща оценка, в действителност са закодирани в счетоводните
системи на сертифициращите органи по програмите и са включени в одитната
популация, ако са били въведени повторно в последващи заявки за плащане, след като
тяхната законосъобразност и редовност бъдат потвърдени. Поради това Комисията
смята, че механизмите за контрол, вградени в системите за управление и контрол,
дават разумна увереност относно мониторинга и последващите действия по
отношение на такива суми.
5.51 В допълнение към всеобхватните одити за съответствие за повторно изпълнение
на работата на одитните органи Комисията също така извърши предварителни и
последващи мисии за установяване на фактите, които допълват инструментите,
налични при одитите на съответствието. В действителност тези одити също
допринасят за преразглеждането и оценката на работата на одитните органи (освен
обстойната документна проверка на всеки представен годишен контролен доклад), тъй
като позволяват да се изяснят въпроси относно годишните контролни доклади, както
и да се установят грешки в количественото определяне и прогнозирането на грешките.
5.52 В допълнение на своите одити за съответствието Комисията също така извършва
мисии за установяване на фактите и документни проверки, в резултат на които тя
трябваше да коригира остатъчни проценти грешки над 2 % в други два случая.
Одитите на Комисията за съответствието се основават на риска. Затова тя смята,
че нейната оценка на риска за работата на одитните органи, както е докладвана от
ЕСП в настоящата точка, е била от значение. Комисията валидира своите одитни
констатации с одитните органи в процедура за възражения и следи окончателните
резултати от нея, за да се установят първопричините за допълнителните грешки, които
е установила, както и да се подобри способността на съответните одитни органи да
установяват грешки. В резултат на това в някои случаи Комисията изпрати
превантивни писма на някои одитни органи преди годишните контролни доклади за
2021 г. В други случаи установените допълнителни грешки са по-редки и независимо
от възможното важно екстраполирано въздействие върху процента грешки не сочат за
системна слабост на равнището на одитния орган.
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В резултат на дейностите си за одит на документи и на място Комисията докладва в
съответните ГОД на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост“, че
при общо седемнадесет одитни органа или техните контролни органи има сериозни
слабости, които е трябвало да бъдат коригирани.
5.56 Комисията разработи своя система за получаване на увереност, която
позволява на генералните директори да предоставят увереност, в съответствие със
своите задължения като оправомощени разпоредители с бюджетни кредити, за всяка от
418-те отделни ОП. Комисията смята, че е получила достатъчна увереност относно
законосъобразността и редовността на съответните разходи, освен за програми, за
които е докладвала необходимостта от потенциални допълнителни финансови
корекции в ГОД въз основа на задълбочена и стабилна методология, приложена по
отношение на всяка оперативна програма.
Освен това в ГОД се посочва обобщен ключов показател за ефективност (КПЕ) като
среднопретеглената стойност на всички потвърдени проценти грешки. Комисията
също така отчете максимално ниво на този ключов показател за ефективност (КПЕ)
(най-неблагоприятният сценарий), като взе под внимание цялата информация, която
все още е в процес на валидиране. И накрая, приложимите разпоредби предоставят
възможност на националните органи и на Комисията да извършват одити и да правят
необходимите допълнителни финансови корекции в многогодишен период
(включително чрез одити, извършени в рамките на до три години след годината, в
която са приети отчетите). Тази възможност, предоставена от съзаконодателя, е
важна, за да може Комисията да изпълнява своите отговорности във връзка с
изпълнението на бюджета на ЕС по многогодишните програми.
По отношение на предходните счетоводни години, след приключване на процедурите
за възражения и когато е необходимо — след изпълнението от националните органи на
съответните финансови корекции, както ГД „Регионална и селищна политика“, така и
ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ могат да заключат, че рискът
при приключването се изчислява в диапазона 1,2 %—1,5 %.
5.60 Комисията подчертава, че и двете генерални дирекции трябва да изразяват
резерви в своите съответни ГОД по отношение на съответните разходи през годината
в съответствие с финансовия регламент и корпоративните инструкции, както е
пояснено в нейния отговор на точка 5.62 от годишния доклад на ЕСП за 2019 г.
Резервите, направени в ГОД, са свързани с отчетната година на разходите с оглед
защита на бюджета на ЕС, ако бъдат установени рискове. Тези рискове се основават
на цялата налична одитна информация, на потвърдените през миналата година
проценти грешки с възможно въздействие върху корекцията на процентите на грешки,
докладвани в последния годишен контролен доклад, когато това се смята за
необходимо, както и на последните налични оценки на системата за управление и
контрол, отчитайки възможните извършени подобрения или, напротив, установени
нови слабости, както и одитните мнения на Комисията по време на ГОД. Тези мнения
обхващат отчетите, ефективното функциониране на системите за управление и
контрол, законосъобразността и редовността на съответните разходи, въз основа на
цялата събрана информация след последния ГОД. Затова Комисията намира своите
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критерии за изразяване на резерви за всеобхватни и основаващи се на цялата и найактуална налична одитна информация, която е оповестена изцяло и прозрачно в ГОД.
Резервите се поддържат до прилагане на всички корективни действия (включително
финансови корекции, ако е необходимо) и до преодоляване на проблема.
В допълнение, по отношение на предходните счетоводни години Комисията посочва в
ГОД при пълна прозрачност финансовите корекции, които са приложени или
стартирани/които ще бъдат стартирани след приемането на отчетите, при пълно
спазване на приложимите правни процедури за обстойни процедури за възражения.
5.61 Комисията се нуждае от въвеждане на стабилна рамка, която да ѝ позволи да
докладва последователно своя процес на получаване на увереност във времето.
Отчитайки коментарите, направени от ЕСП миналата година (точка 5.62), както
ГД „Регионална и селищна политика“, така и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и
приобщаване“ взеха под внимание в по-голяма степен резултатите от извършените им
одити на съответствието за предишните отчети за 2018/2019 г. при оценката на
подадените нови отчети за 2019/2020 г., което вероятно е оказало въздействие върху
подлежащите на докладване проценти грешки. Това е довело в някои случаи до
допълнителни резерви.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКА
5.62 Комисията взема предвид нивото на грешки, изчислено от ЕСП, което се е
подобрило още повече в сравнение с предходните години. Комисията ще проследи
всички грешки, открити от ЕСП, и ще поиска допълнителни финансови корекции,
когато това е целесъобразно и е възможно от правна гледна точка.
Освен това Комисията се позовава на своята прогнозна оценка за нивото на грешки,
включваща максимални рискове (най-неблагоприятни сценарии), оповестени в
ГОД за 2020 г. на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост,
социални въпроси и приобщаване“, в резултат на подробен анализ на състоянието на
всяка от 418-те програми, вместо на екстраполиране на грешките. Комисията
отбелязва, че нейната прогнозна оценка попада в интервала, изчислен от ЕСП, и
вярва, че нейната подробна оценка отразява разумната и справедлива оценка на
процентите грешки за всяка програма и кумулативно за всички програми.
5.63 Комисията смята, че като цяло може да се разчита на дейността на одитните
органи и на техните контролни органи, с изключение на няколко случая, ясно
посочени в ГОД въз основа на цялата налична одитна информация.
В някои случаи установените допълнителни грешки са по-редки и независимо от
възможното важно екстраполирано въздействие върху процента грешки не сочат за
системна слабост на равнището на одитния орган.
Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с управляващите и
одитните органи на съответните програми, да проследява изпълнението на
съгласуваните заключения и да постига във времето ниво на остатъчни грешки под 2 %
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за всички програми, използвайки регулаторните инструменти за прилагане на
допълнителни финансови корекции, когато счита това за необходимо.
5.64 По-подробното сегментиране на разходите според рисковите профили и системите
за контрол при установяването на грешки позволява на Комисията, като взема предвид
и работата на ЕСП, да установи конкретната част от програмната популация, която
най-вероятно ще бъде засегната. Така тя има възможност да предостави по-детайлна
представа за нивото на грешки при направените плащания и ясно да
идентифицира областите, в които са необходими подобрения.
Освен това Комисията отбелязва, че нейната прогнозна оценка попада изцяло в
интервала, изчислен от ЕСП(вж. отговора на Комисията на точка 5.62).
5.65 Целта на настоящия модел на получаване на увереност всъщност е да има
процент остатъчни грешки под 2 % за всяка програма поотделно, а не средно за
всички, и Комисията да разполага с инструментите да прилага необходимите
финансови корекции, когато потвърденият индивидуален остатъчен процент грешки
е над 2 %.
5.66 По отношение на препоръките, за които ЕСП докладва, че изобщо не са
предприети действия или че са изпълнени в някои отношения, Комисията се позовава
на отговора си по приложение 5.3.
Препоръка 5.1 — Балансирана стандартна таблица на единичните разходи за
възстановяване на плащания, направени от държавите членки
Комисията приема тази препоръка.
Препоръка 5.2 — Проследяване на риска от измами в одитите на операциите от
страна на одитните органи
Комисията приема тази препоръка и ще работи с одитните органи с оглед
приключване на контролните списъци за одитните операции и по-доброто
документиране на предприетите стъпки за преодоляване на установените рискове от
измами.
Препоръка 5.3 — Последващи действия относно суми, предмет на текуща оценка
Комисията приема тази препоръка, въпреки че няма правно основание да наложи
такова допълнително задължение за представяне на отчети на органите по програмите.

Приложение 5.3 — Последващи действия по по-ранните
„Икономическо, социално и териториално сближаване“

препоръки

за

Във връзка с препоръка 2 от 2017 г. Комисията отбелязва, че е предложила за 2021—
2027 г. ДДС да стане допустим за проекти под обща стойност от 5 милиона евро. Това
е подход, алтернативен на препоръчания от ЕСП.

BG

BG

310
Във връзка с препоръка 6 от 2017 г. Комисията подчертава, че регулаторната рамка
дава възможност за одит на програми най-малко три години след представяне на
отчетите, когато това е необходимо. Комисията се стреми да стигне до заключение
относно редовността на разходите в ГОД след годината на представяне на отчетите и
докладва по прозрачен начин за всички засегнати програми в приложение към ГОД, но
това не винаги е възможно.
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
„ПРИНОС КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 Г., ГЛАВА 6 – ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“
ВЪВЕДЕНИЕ
6.1 Общата селскостопанска политика (ОСП) е истински европейска политика, тъй като
държавите членки обединяват ресурсите си, за да провеждат единна обща политика с единен
европейски бюджет. Целите на ОСП, определени в Договора и в регламентите за ОСП, са: да
се повиши производителността в селското стопанство; да се осигури приемлив жизнен
стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство; да се стабилизират пазарите; да се
гарантира снабдяването; да се гарантира, че доставяните продукти достигат до потребителите
на разумни цени.
С 6,7 милиона бенефициери по ОСП, разходите на Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) се изпълняват при споделено управление чрез всеобхватна система за
управление и контрол, която има за цел да гарантират законосъобразността и редовността на
свързаните с отчетите операции на равнището на крайните бенефициери. Когато Комисията
изпълнява бюджета при споделено управление, задачите по изпълнението се споделят между
нея и държавите членки. От държавите членки се изисква да предприемат всички необходими
мерки, за да се гарантира, че действията, финансирани от бюджета на ЕС, се изпълняват
правилно и ефективно и в съответствие с правилата на ЕС. Те са задължени да разполагат със
системи за предотвратяване, откриване и коригиране на нередности и измами.
Законодателството в областта на ОСП предвижда, че те акредитират разплащателни
агенции, които са специализирани органи, отговарящи за управлението и контрола на
средствата на Съюза, по-специално плащанията към бенефициерите и финансовото отчитане
пред Комисията.
Сертифициращите органи, определени от държавите членки, предоставят ежегодно
становище относно пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети на
съответната разплащателна агенция, правилното функциониране на нейната система за
вътрешен контрол, както и законосъобразността и редовността на разходите, декларирани пред
Комисията.
През 2020 г. Европа беше силно засегната от пандемията от COVID-19. Благодарение на
дългогодишната солидна рамка на ОСП, както и на доброто сътрудничество, установено през
годините в целия ЕС, селскостопанският сектор се оказа достатъчно издръжлив, за да се справи
с кризата, предизвикана от COVID-19.
Комисията също така адаптира методите си на работа и предприе поредица от мерки,
насочени към въздействието на пандемията от COVID-19 върху получаването на одитна
увереност за ОСП. Комисията прие Регламент (ЕС) 2020/532, в който се предвиждат правила с
реалистични и постижими изисквания за контрол за държавите членки. Освен това
сертифициращите органи продължиха да извършват одитната си дейност, като в същото време
използваха и алтернативни методи, като разплащателните агенции, и докладваха на Комисията
за своите констатации както през предходните години.
6.6 а) Комисията отбелязва промяната в подхода на ЕСП за формиране на извадки по
отношение на директните плащания и включването в изчислението на общия процент грешки
за тази глава на техническа корекция от 0,12 % за директните плащания. Комисията отбелязва
също така, че корекцията се основава на грешки, открити от разплащателните агенции (вж.
също отговора по точка 6.13).
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6.10 Комисията приветства констатацията на ЕСП, че преките плащания по ЕФГЗ, които
представляват 41,6 милиона евро през финансовата 2020 година, продължават да не
съдържат съществени грешки. Комисията отбелязва със задоволство, че този положителен
резултат, в съответствие с годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на
селските райони“, е бил потвърден от ЕСП въпреки промяната в методиката за формиране на
извадки (вж. също отговора по точка 6.13).
6.13 Комисията би искала да поясни, че във всички посочени от ЕСП случаи, с изключение
на един, споменатите грешки са били свързани със свръхдеклариране, което е било
надлежно установено от разплащателните агенции по време на техните проверки на
място и следователно не са извършени неправомерни плащания към бенефициерите.
Комисията би искала също така да отбележи, че промяната в методиката на ЕСП тази година е
довела до двоен подход:
ЕСП е продължила да използва собствените си резултати при изготвянето на статистическата
си оценка на процента грешки за дадена операция въз основа на извадка от 10 парцела за всеки
бенефициер. Поради това Комисията не е съгласна с оценката на ЕСП в един случай, в който
този екстраполиран процент грешки на ниво операция е бил значително завишен в сравнение с
действителния резултат от извършената от разплащателната агенция проверка на място,
обхващаща всички парцели за този бенефициер. ЕСП и разплащателната агенция са
постигнали същия резултат за избраните парцели, но ЕСП е екстраполирала своя процент
грешки в избраните парцели за цялата операция.
В същото време ЕСП е използвала резултатите от проверките на разплащателните агенции, за
да оцени въздействието в случаите, когато разплащателните агенции са стигнали до
заключението, че не следва да се извършват плащания към бенефициера, като е приложила
изчислена корекция от 0,12 % по отношение на директните плащания в общия процент грешки
за главата.
6.16 Комисията приветства положителната оценка на ЕСП за ролята на интегрираната
система за администриране и контрол (ИСАК) и системата за идентификация на
земеделските парцели (СИЗП) за предотвратяването и намаляването на нивата на грешки.
6.18 Комисията посочва, че правната уредба на подхода „проверки чрез мониторинг“
предвижда, от една страна, проверка на извадки от земеделски производители, когато
критериите не могат да бъдат оценени дистанционно, и от друга страна, също и възможност за
извършване на целеви посещения на място, в случай че анализът на сателитните данни не
позволява да се достигне до заключение.
Като цяло Комисията счита, че проверките чрез мониторинг са много добър пример за това как
технологиите могат да се прилагат, за да се повиши ефективността на системите за управление
и контрол.
Общ отговор по точки 6.21—6.22:
Комисията полага непрекъснати усилия за оказване на подкрепа на държавите членки
при въвеждането на проверки чрез мониторинг, наред с другото чрез събиране на въпроси,
свързани с изпълнението, чрез двустранни и експертни срещи и срещи на комитетите, както и
чрез разглеждане на възникващи въпроси чрез насоки за изпълнение или чрез съответни
изменения на правната уредба. Освен това показателят за резултати 3.5: площта, обхваната от
сателитен мониторинг, определена като съотношението между хектарите по схемата за
основно плащане (СОП) и хектарите по схемата за единно плащане на площ (СЕПП),
обхванати от проверки чрез мониторинг или чрез системата за мониторинг на площта, през
2022 г. има междинна цел от 10 %. Въз основа на уведомленията от държавите членки за
проверки чрез мониторинг през 2021 г. усвояването е на добър път да постигне тази междинна
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цел. След 2022 г. използването на системата за мониторинг на площта става задължително,
което се очаква да доведе до бързо увеличение на площта, обхваната от сателитен мониторинг.
6.23 Сложни условия и правила за допустимост се прилагат, когато за постигането на
амбициозните цели на политиката е необходимо насочване на помощта. Това е необходимо,
за да се постигне баланс между законосъобразността и редовността и постигането на целите на
политиката, като същевременно се отчитат разходите за изпълнение. Опростяването, например
опростени варианти за разходите, е цел, когато то представлява най-ефективният начин за
намаляване на разходите и тежестта на контрола, както и на риска от грешки.
6.27 Комисията не е съгласна с оценката на ЕСП за една операция (вж. отговора на точка 6.31).
6.31 Комисията не е съгласна с констатацията на ЕСП, че в един случай разплащателната
агенция е изчислила неправилно санкцията за свръхдеклариране.
Според Комисията разплащателната агенция е приложила правилно съответното
законодателство по време на своите проверки (преди одита на ЕСП), по-специално член 19а,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 и член 10 от националната Наредба на
Министерския съвет № 24/2015, и правилно е определила сумата, която трябва да бъде
изплатена на земеделския стопанин. Освен това разплащателната агенция правилно е
заключила, че няма подлежаща на възстановяване сума в съответствие с правилото de minimis,
тъй като надплатената сума е била 31,94 EUR. Дори общата платена сума (91,01 EUR), която
ЕСП счита за 65 % грешка и която допринася значително за процента грешки в главата, е била
под прага de minimis от 100 EUR.
ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ДРУГИ УПРАВЛЕНСКИ ДОКУМЕНТИ
6.35 През тази шеста година на издаване на становище относно законосъобразността и
редовността на разходите сертифициращите органи постигнаха 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“ се основа на резултатите от работата на сертифициращите органи относно
законосъобразността и редовността. Резултатите на сертифициращите органи бяха основата за
изчисляване на коригирания процент грешки на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“
за финансовата 2020 година. В случаите, когато по време на одитите бяха установени
недостатъци, тяхното въздействие върху надеждността на резултатите беше оценено като
ограничено. Освен това във всички случаи одиторите от ГД „Земеделие и развитие на селските
райони“ предложиха незабавни корективни действия, които бяха изпълнени през финансовата
година от сертифициращите органи. Резултатите от изпълнението на корективните действия
бяха оценени по време на финансовото уравняване и ГД „Земеделие и развитие на селските
райони“ все още можеше да разчита на тяхната работа и да вземе предвид докладваните
грешки.
6.37 Комисията приветства факта, че оценката на ГД „Земеделие и развитие на селските
райони“ за риска при плащане (1,9 %) е много близък до и в рамките на процента грешки
на ЕСП (2,0 %) (вж. също точка 1.39 и отговора на Комисията).
Комисията отбелязва също така, че рискът при плащане (около 1,6 % за директните плащания,
2,9 % за развитието на селските райони и 2,4 % за пазарните мерки), докладван в годишния
отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за 2020 г., подобно на
ЕСП, показва, че директните плащания не съдържат съществени грешки, докато рискът е повисок за развитието на селските райони и за пазарните мерки (вж. също отговора по точка
6.23). В резултат на всички корективни действия Комисията оценява окончателната изложена
на риск сума за ОСП през 2020 г. на 0,5 %.
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6.38 Комисията приветства факта, че рискът при плащане за функция „Природни ресурси“
в нейния годишен доклад за управлението и изпълнението съответства на изчисления от
ЕСП процент грешки за тази глава.
6.39 ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ получава одитна увереност за правилното
функциониране на системите, въведени от разплащателните агенции за предотвратяване и
разкриване на измами чрез работата на сертифициращите органи. Тези независими органи
ежегодно оценяват спазването от страна на разплащателните агенции на критериите за
акредитация, включително аспектите, свързани по-специално с измамите, т.е. те трябва да
гарантират, че разплащателните агенции разполагат със системи за предотвратяване,
разкриване и коригиране на измамите.
През септември 2020 г. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ актуализира своята
стратегия за борба с измамите, за да вземе предвид също и новата обща стратегия на
Комисията за борба с измамите от 2019 г.
В контекста на реформата на ОСП (2023—2027 г.) се предвижда преглед на оценката на риска
от измами с целева дата 1.1.2023 г.
Що се отнася до използването на Arachne в ОСП, Комисията подкрепи разширяването на
използването и възможностите на този инструмент, както се признава и от ЕСП в годишния
доклад за 2019 г. Преговорите по реформата на ОСП доведоха до задължение за Комисията да
предостави този инструмент на разположение на държавите членки от 1 януари 2023 г., като те
ще бъдат насърчавани да го използват.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
6.40 Комисията оценява положително факта, че общият процент грешки за тази глава,
посочен в приложение 6.1, е под прага на същественост (2,0 %). Вж. също отговора по
точка 6.37.
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ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
ПРИНОС КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 г. ГЛАВА 7 — „СИГУРНОСТ И
ГРАЖДАНСТВО“
РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ
Каре 7.3 — Завишени разходи за транспортиране на медицинско оборудване
Що се отнася до „Завишени разходи за транспортиране на медицинско оборудване“, действието по
линия на ЕСИ бе осъществено на ранен етап от пандемията от COVID-19, когато възникна спешна
необходимост от лични предпазни средства за медицински цели. За одитирания договор
възлагащият орган не се е възползвал от възможността, посочена в член 72 от Правилника за
обществените поръчки на Обединеното кралство, за изменение на текущи договори в размер до 50
% от първоначалната стойност на договорената процедура без предварително публикуване, което в
този случай беше обосновано от съображения за изключителна спешност.
Комисията счита, че е важно да се посочи, че услугите са били предоставени. Освен това процедурната
грешка при възлагането на поръчката не е довела до промяна в цената за кубичен метър лични
предпазни средства, тъй като тя е точно същата като тази на първоначално възложената поръчка.
Всички тези фактори трябва да се разглеждат като част от много трудния контекст, в който
бяха предприети тези спешни действия.
Каре 7.4 — Документацията за услугите, предоставени на непридружени непълнолетни
лица, невинаги е достатъчно пълна
Комисията взе под внимание посочените в каре 7.4 недостатъци, които наблюдава отблизо.
Отговорният орган изготви пътна карта за справяне с установените проблеми, с която гръцките
органи започнаха изпълнението на поредица от действия, насочени към актуализирането на
правната рамка и на стандартните оперативни процедури за приютите за предстоящия
програмен период, както и към насърчаването на методологии за отчитане на качеството и
оценка на услугите, предоставяни от изпълнителите, и към приемането на най-добри практики
и процедури за непрекъснато усъвършенстване.
Освен това се предприемат стъпки за подобряване на системата за сигнализиране и докладване
чрез централизиран подход, по-специално чрез участието на специалния секретар за защита на
непридружени непълнолетни лица в Гърция. Административните процедури, необходими за
преминаването на младо пълнолетно лице към друга схема за настаняване, започват 4 месеца
преди съответното лице да достигне пълнолетие. Конкретните случаи се оценяват
индивидуално, включително деца, които трябва да завършат училище, но и млади пълнолетни
лица, за които административните процедури все още не са приключили.
ПРОВЕРКА НА ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
7.12 Потенциалното въздействие на слабостите на равнището на държавите членки не се е
реализирало.
Каре 7.5 Недостатъци в годишните доклади за контрола
Комисията отбелязва, че тези недостатъци не са достатъчно съществени, за да се отклонят от
заключенията на одитните органи, както е отбелязано в точка 7.12.
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 Недостатъци при извадката: недостатъчно ясно определена извадкова единица; твърде
малък брой елементи в нея. (Люксембург)
В случая с Люксембург този недостатък вече е бил установен от Комисията и е бил
докладван на люксембургските органи, както е документирано в контролния списък за
оценка на отчетите и в писмото във връзка с частичното уравняване.
Вж. допълнителните коментари по-долу.
 Отговорният орган е предал предварителните отчети на одитния орган преди завършване
на собствените си проверки на място и преди да включи плащанията за техническа помощ
(Испания).
ГКД и допълнителната информация, предадени по искане на Комисията по време на
оценката ѝ, предоставиха пълно съгласуване, придружено от подходящо описание на
разликите между предварителните отчети, от които бе направена извадката, и окончателните
отчети. В писмото във връзка с уравняването Комисията напомни на органите, че
предварителните отчети следва да се състоят от плащания, за които отговорният орган е
приключил своите проверки.
 В текста на ГДК процентът на грешките е изчислен и представен неправилно. (Австрия)
Въпросът за точното докладване на процента на грешките беше повдигнат по време на
прегледа на одиторите от ГД „Миграция и вътрешни работи“ на ГКД за отчетите за
финансовата 2019 година, както е документирано в контролния списък на одиторите и в
писмото във връзка с уравняването, изпратено до държавата членка.
Тъй като общият остатъчен процент на грешка беше под прага на същественост, той не се е
отразил на уравняването на отчетите на ФУМИ за финансовата 2019 година. Одиторите от
ГД „Миграция и вътрешни работи“ продължават да следят за прозрачното докладване на
процента грешки на вноската на ЕС и отново обърнаха специално внимание на това при
прегледа на ГКД за отчетите за финансовата 2020 година (извършени през 2021 г., т.е. извън
обхвата на декларацията за достоверност за 2020 г.). Одитният орган отново беше помолен да
обясни подробно своите изчисления по изчерпателен начин.
Стойността и обхватът на одитната извадка са докладвани неправилно. (Австрия)
Австрийските органи подбраха проектите за одит от списъците за наблюдение, а не от
финансовата система. Това обяснява неправилното изчисляване на обхвата на одита. Въпреки
това действителният обхват на одита надхвърля минималното изискване от 10 %. В своята
оценка на ГКД за финансовата 2020 година (извършена през 2021 г., т.е. извън обхвата на
декларацията за достоверност за 2020 г.) одиторите от ГД „Миграция и вътрешни работи“
поискаха допълнителна информация от одитния орган относно неговата одитна извадка.
Одиторите от ГД „Миграция и вътрешни работи“ установиха, че одитният орган е изключил
даден проект от изчислението на ОПГ. В писмото за последващи действия за ГКД за
финансовата 2020 година бе отправена препоръка до одитния орган за промяна на тази
практика при следващото уравняване на сметките.
 В ГДК не са докладвани правилно резултатите от одита на разходите и системния одит,
нито общото ниво на увереност. Не е докладвано, че част от одитната работа е
възложена на външен изпълнител. (Люксембург)
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Люксембургските органи разработиха план за действие за отстраняване на опасенията,
изразени от ЕСП. Този план за действие беше проследен от ГД „Миграция и вътрешни
работи“ в контекста на уравняването на сметките за финансовата 2020 година. ГКД за
финансовата 2020 година съдържа ясна информация относно:





обхвата и резултатите от одитите на системите, извършени през финансовата година;
ясно определение на използваната извадкова единица;
резултатите от одитите на отрицателни плащания, включително наличието в извадката на
междинни или окончателни плащания, уравняващи авансови плащания, декларирани пред
ЕК в отчетите от предходни години;
ясно посочване на нивото на увереност в съответствие с модела, определен в
приложението към Регламент (ЕС) 2018/1291 от 16 май 2018 г.

Комисията счита това за достатъчно.
Въпреки това докладването относно одитната дейност, която се възлага на външни
изпълнители, се нуждае от допълнително подобрение и това беше съобщено на
люксембургските органи в контекста на уравняването на сметките за финансовата 2020 година.
7.13 Комисията счита, че установените недостатъци не са оказали въздействие върху
заключенията на одитните органи.
Каре 7.6 Пропуски в работата на одитните органи
 Процедурата за подбор на проекти не е проверена задълбочено. (Люксембург)
Одитният орган актуализира своя контролен списък със специален раздел, посветен на
процедурите за подбор. Това беше преразгледано в контекста на процедурата по уравняване
на сметките за финансовата 2020 година, извършена през 2021 г., т.е. извън обхвата на
декларацията за достоверност за 2020 г.
 Неподходящо тестване на допустимостта на разходите. (Люксембург)
Този въпрос беше разгледан в контекста на процедурата по уравняване на сметките за
финансовата 2020 година, извършена през 2021 г., т.е. извън обхвата на декларацията за
достоверност за 2020 г. Установено бе, че одитният орган е актуализирал контролния списък,
използван за проверка на допустимостта на разходите и за гарантиране, че всички
отклонения се докладват с цел предприемане на действия от страна на отговорния орган.
 Недостатъчна одитна следа или недобре документирана одитна дейност. (Испания,
Люксембург, Австрия, Финландия)
Комисията счита, че те разкриват изолирани слабости в документирането на специфични
проверки и/или одити. Освен това тези изолирани случаи по никакъв начин не поставят под
въпрос одитната дейност, извършена от одитните органи, нито надеждността на техните
заключения, както се потвърждава от самата ЕСП.
В допълнение и в отговор на предишни констатации и препоръки на ЕСП (декларация за
достоверност за 2019 г.) ГД „Миграция и вътрешни работи“ сподели с одитните органи за
фондовете по линия на „Миграция и вътрешни работи“ „Документ за размисъл относно
одитната документация — добри практики от и за одитори“. Този документ е резултат от
работна група между одитните служби на Комисията за споделено управление и
националните одитни органи на държавите членки за определяне и разработване на найдобри практики за подобряване на документирането на тяхната одитна дейност.
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 Недопустимите разходи невинаги са докладвани в случаите, когато такива са установени.
(Люксембург)
Въпросът за недопустимите разходи беше преразгледан в контекста на процедурата по
уравняване на сметките за финансовата 2020 година, извършена през 2021 г., т.е. извън обхвата
на декларацията за достоверност за 2020 г. Установено бе, че одитният орган е актуализирал
контролния списък, използван за проверка на допустимостта на разходите и за гарантиране, че
всички отклонения се докладват с цел предприемане на действия от страна на отговорния орган.
 Някои проблеми, свързани с възлагането на обществени поръчки, са погрешно
класифицирани. (Финландия)
Комисията продължава да наблюдава процедурите за възлагане на обществени поръчки в
контекста на текущ одит във Финландия.
 Неподходяща проверка на одитна работа, възложена на външен изпълнител. (Люксембург)
Комисията счита, че тази точка не оказва въздействие върху увереността, предоставена от одитния
орган. Въпреки това Сметната палата констатира подобрение в ГКД за финансовата 2020 година
(извършено през 2021 г., т.е. извън обхвата на декларацията за достоверност за 2020 г.). Одитният
орган проведе заключителна среща с доставчика на услуги преди финализирането на ГКД за
финансовата 2020 година, за да оцени качеството на извършената работа и доставчикът на услуги
да предостави на одитния орган всички специфични работни документи или други документи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
Препоръка 7.1 — Допустимост на разходите на проекти, финансирани чрез Инструмента
за спешна подкрепа (ИСП)
Комисията приема препоръката.
Комисията се ангажира внимателно да провери допустимостта на разходите, подадени от
бенефициерите на действия по линия на ЕСИ. Отбелязва се, че задълбочените проверки са част
от предварителните проверки и системата за вътрешен контрол. Що се отнася до процедурите
за възлагане на обществени поръчки и съответната документация, те се проверяват на извадков
принцип по време на последващите одити.
Препоръка 7.2 — Документация, при която финансирането е въз основа на стандартни
разходи за единица
Комисията приема препоръката и счита, че тя вече се изпълнява.
На 28 април 2021 г. Комисията прие преработена бележка с насоки относно опростените
варианти за разходите (ОВР) в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове.
Въпреки че тези насоки са приложими основно за ЕСИ фондовете, принципите са пренесени
към програмния период 2021—2027 г., когато (съгласно РОР) те ще бъдат еднакво приложими
за управляваните от ГД „Миграция и вътрешни работи“ фондове.
В този контекст на 27 май 2021 г. органите на държавите членки получиха актуализираните насоки
чрез експертната група по Регламента за общоприложимите разпоредби (EGESIF). С оглед на
предстоящия период 2021—2027 г. тази група беше разширена, за да включи и органите на
държавите членки, отговарящи за фондовете по линия на ГД „Миграция и вътрешни работи“.
Комисията също така ще информира органите на държавите членки за актуализираните насоки
и ще им напомни колко е важно да се гарантира спазването на условията за ОВР като част от
обхвата на проверките и одитите на управлението.
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 Г. НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
ПРИНОС КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 Г. — ГЛАВА 8 — ГЛОБАЛНА ЕВРОПА
РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ
Каре 8.2:

-

Материали, които не са използвани за финансираната дейност

Комисията би искала да подчертае усилията, положени за гарантиране на достъпа на
бежанците до основни здравни услуги в нестабилната обстановка, която преобладава в
държавата бенефициер в началото на изпълнението на проекта. Този контекст оказа
значително въздействие върху операциите по проекта.
Ваксините, направени през първата година, са взети от системата за съхранение и разпространение
на бенефициера с цел ваксиниране на деца от началото на действието. Това е в съответствие с
приложение I към специфичните условия на договора за отпускане на безвъзмездни средства —
дейност 1.5. Подобряване на имунизационните услуги. Безвъзмездните средства бяха продължение
на разширената програма за имунизация, която вече е в ход.
Бенефициерът е предоставил доказателства на Комисията, че същият вид ваксини са били приложени
на целевата група. Броят на останалите ваксини е по-малък от 1 % от броя на доставените ваксини.
Бенефициерът е поел ангажимент да докладва за използването на останалите ваксини,
финансирани от ЕС.

-

Недопустими разходи в декларацията за разходи

Комисията и бенефициерът не са изплатили неправомерно никакви суми. Става въпрос за
двойно уравняване на сума и уравняване на друга сума, за която все още не са направени
разходи в счетоводната система на Комисията. Окончателната сума, която се изисква от
бюджета на ЕС, ще бъде определена с окончателното плащане.
Бяха осъществени поправителни действия:
- Неправомерно уравнени суми, „неизчистени“.
- Договорът е включен в годишния план за контрол и ще бъде извършена допълнителна
проверка от независими одитори преди окончателното плащане.
- Съвети, предоставени на бенефициера във връзка с изготвянето на финансови отчети.
- Обучение относно клиринга за персонала на делегациите на ЕС.
- Контролни листове, изменени с цел справяне с възникналите проблеми.

Каре 8.3:

-

Разпределение на поделените разходи, което не се основава на действително
направените разходи

Комисията е съгласна, че трябва да се предявяват искания за споделяне на разходите въз
основа на действителните, а не на предвидените в бюджета разходи. Въз основа на този
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принцип използваната методология за заявяване на споделени разходи беше оценена в края на
2020 г. като част от предварителната оценка, на която всички организации са били подложени,
за сертифициране от страна на партньорите на Комисията в областта на хуманитарната помощ
за периода 2021—2027 г. Проверката на споделените разходи също е част от обхвата на
последващите проверки и одити на Комисията.
8.11 Комисията би искала да посочи, че всеки от четирите критерия за допустимост подлежи на
задълбочена оценка, както на етапа на разработване, така и на етапа на изплащане, в
съответствие с член 236 от Финансовия регламент на ЕС и съгласно насоките, предоставени за
бюджетна подкрепа от 2017 г.
Освен това Комисията счита, че бюджетната подкрепа подобрява отчетността и спомага за
справяне с корупцията, като се съсредоточава върху напредъка в управлението на публичните
финанси, бюджетната прозрачност и надзор. Финансирането, предоставено чрез бюджетна
подкрепа, става част от държавния бюджет и следователно подлежи на външен одит и
парламентарен контрол.
8.13 Комисията би искала да поясни, че когато се прилага условният подход, Комисията няма
правно задължение да го наблюдава отделно и не вижда добавената стойност при мониторинга
му.
8.14 Комисията би искала да подчертае, че съществуват договорни разпоредби, които обхващат
достъпа до документи. Комисията ще продължи да насочва вниманието на партньорските
организации към необходимостта от предоставяне на необходимата информация на ЕСП.

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ДРУГИ УПРАВЛЕНСКИ ДОКУМЕНТИ
FPI годишен отчет за дейността
8.18 Оценката на стълбовете на мисиите по ОПСО остава приоритет за Службата за
инструментите в областта на външната политика (FPI).
Текущото състояние на двете мисии по ОПСО, които все още не са били оценени в края на
2020 г., е
1. Мисия на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в
Либия (EUBAM Libya): Понастоящем FPI анализира проекта на доклад за оценка по
стълбове, получен от външния одитор на 28 май 2021 г. В проекта на доклада се стига
до заключението, че мисията отговаря напълно на изискванията.
2. EUTM Централноафриканска република: Мисията беше разгърната изцяло едва през
август 2020 г. и все още не е готова за оценка по стълбове. FPI ще оцени степента на
зрялост на мисията през есента, за да се определи подходящият график за оценката по
стълбове.
ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРОЦЕНТА ОСТАТЪЧНИ ГРЕШКИОТ 2020 Г. НА ГД
„ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“
8.19 Проучването на процента остатъчни грешки е важен елемент в основата на декларацията
на генералния директор, но 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, обхващащи целия цикъл на изпълнение. Както е описано в годишния
отчет за дейността, всички елементи на рамката за контрол служат като градивни елементи за
получаване на увереност.
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8.21 Комисията никога не е определяла проучването относно процента остатъчни грешки като
ангажимент за изразяване на увереност или одит. Това проучване има специфична цел и се
основава на отличителна методология.
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 е представена
пълна информация за управлението по правилен и справедлив начин. Комисията не счита, че
проучването подлежи на ограничения, които могат да доведат до подценяване на грешките.
8.22 Комисията счита, че процентът остатъчни грешки е подходящ за целта и е силно
представителен. Вероятността за избор на договор, сключен през периода, е точно
пропорционална на неговата стойност.
Целта на процента остатъчни грешки е да се предостави представителен процент грешки за
цялата статистическа съвкупност на генералната дирекция. Стратификацията няма да доведе
до този резултат.
Операциите за бюджетна подкрепа (БП) представляват 45 операции от общо 375 операции,
включени в проучването на процента остатъчни грешки. Процентът на грешка не е функция на
стойността на операцията. Методологията на процента остатъчни грешки включва проектиране
на процента грешки в общия процент на грешките и проектирането не зависи от стойността на
операцията. Процентът на грешка при операция с ниска стойност има същото въздействие като
грешката при операция с висока стойност.
Въпреки че операциите на БП са били обект на измерени грешки по-рядко в сравнение с други
видове договори в проучванията на процента остатъчни грешки на ГД „Политика за съседство
и преговори за разширяване“ (и ГД „Международни партньорства“), такива грешки са били
установени и докладвани. Поради стойността на операциите по БП (обикновено в десетки
милиони) тези грешки могат да окажат значително въздействие върху процента грешки на
генералната дирекция.
Следователно изключването на над 25 % от съвкупността от приключени договори на ГД
„Политика за съседство и преговори за разширяване“ от проучването относно процента
остатъчни грешки не би било оправдано и потенциално би могло да допринесе за подценяване
на процента грешка.
8.23 Броят на безвъзмездните средства, включени в проучването относно процента остатъчни
грешки, беше увеличен в отговор на препоръка, отправена от Палатата в нейния годишен
доклад за 2017 г.
Комисията е на мнение, че тази извадка от допълнителни безвъзмездни средства е
подходящ и адекватен отговор, който отразява високия риск, свързан с безвъзмездните
средства.
Процентът остатъчни грешки включва допълнителна извадка за безвъзмездни средства, чиято
цел е да предостави на Комисията подкрепяща информация, допълваща свързаната с
безвъзмездните средства информация, предоставена от основната извадка. Това предоставя
основа за вземане на решение дали е необходима резерва по отношение на безвъзмездните
средства. Допълнителната извадка от 96 интервала (представляващи 1/3 от цялата съвкупност
на проучването относно процента остатъчни грешки) изпълнява това изискване. За по-високо
ниво на увереност е необходима много по-голяма извадка (+ 88 операции за ниво на увереност
от 95 %). Това не би допринесло съществено за основната цел, преследвана чрез наличието на
допълнителна извадка за безвъзмездни средства, а именно потвърждаване на основните
констатации от извадката. Настоящият подход е в съответствие с ключовите приоритети за
постигане на увереност и разходна ефективност на контрола.

BG

BG

322
8.24 Комисията счита, че следва да се избягва прекомерното използване на контролната
дейност на други одитори и че в проучването относно процента остатъчни грешки от 2020 г.
не е имало такова прекомерно разчитане. В действителност общото равнище на надеждност е
намаляло с 2% от 2019 г. до 2020 г.
Изцяло се разчита само на работата, извършена от квалифицирани одитори по рамковия
договор за одит, подписан с Комисията, или на работата, извършена от ЕСП. Процентът на
случаите на пълно доверие спадна до 13 % през 2020 г.
Съществуват два вида надеждност: частична и пълна надеждност. Да се разчита изцяло на
използването на резултати от предходна одитна дейност за конкретна операция, означава, че не
се изисква съществена проверка на операцията. Въпреки това всички други процедури остават
приложими (съгласуване между уравнените и изплатените суми, последващите
действия/нареждането за събиране на вземания и възлагането на обществени поръчки на първо
ниво, когато е приложимо). Проверките, извършвани в случай на частична надеждност, са пообширни и включват съществени проверки, които трябва да достигнат минимално ниво на
покритие, с цел да се установи всяка грешка, когато това е възможно.
Ако не се разчита на използването на резултатите от одитната дейност на други одитори,
когато тази дейност се счита за надеждна, това ще подложи бенефициера на два одита/две
проверки за една и съща операция.
В никакъв случай контролната дейност само от страна на Комисията не би била достатъчна, за
да оправдае надеждността.
Те преглеждат докладите от тази дейност по предварителен контрол и ги вземат предвид като
част от цялостната контролна среда, но не разчитат единствено на такава контролна дейност.
Намаленият размер на извадката не е от значение за процента на надеждност.
Изчислението е броят на случаите/броят на сделките.

8.25 Комисията отбелязва, че:
- Ограничението не е специфично за проучването на процента остатъчни грешки; то е
резултат от всеобхватно рамково споразумение между организациите на ООН и
Европейската комисия.
- Когато на изпълнителя не е предоставен достъп до необходимите документни
доказателства, се получава грешка.
Финансовият регламент изисква субектите, на които е възложено изпълнението на средства на
ЕС при непряко управление, да демонстрират равнище на финансово управление и защита на
финансовите интереси на ЕС, което е равностойно на това на Комисията. Това се проверява
чрез извършване на предварителна оценка по стълбове на предприятието.
Що се отнася до надеждността и международните организации, данните показват, че са
извършени проверки. В действителност бяха избрани 43 операции, при които се прилага
финансово и административно рамково споразумение. От тях изпълнителят се е доверил
изцяло на 18 случая, частично е разчитал на 6 случая и не е разчитал на друга контролна
дейност в останалите 19 случая. В 17 случая беше посочена измерена грешка.
Когато се разчита изцяло на работата по предварителния контрол, изпълнителят проверява
констатациите и, когато грешката не е била изолирана от одитора и/или не е била възстановена
с подходяща обосновка от делегацията на ЕС, се повдига фиктивна грешка, която екстраполира
констатациите, установени при работата по предварителния контрол на невключената в
извадката част от съвкупността. Когато изпълнителят разчита частично на работата по
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предварителния контрол, той извършва същата процедура, както по-горе, в допълнение към
извършването на съществени проверки.
8.26 Комисията не счита, че приблизителните оценки са "основен фактор, който изкривява
процента остатъчни грешки". Както Комисията вече докладва през 2019 г., оценките са
изключително редки: две през 2018 г., нито една през 2019 г. и само една частична оценка през
2020 г. Следователно три от 1144-те елемента в трите проучвания на процента остатъчни
грешки са били приблизителни оценки. Единствената (частична) оценка, докладвана през 2020
г., се дължи на злополука, която унищожи архивите на бенефициера. Предоставените от
бенефициера документи обосновават фактите, които са известни и на делегацията на ЕС.
Решението за оценка на грешката не се основава на прост случай на непредоставяне на
документация (това ще доведе до измерима грешка). Приблизителна оценка се прави само
когато специфичните обстоятелства, описани в ръководството за процента остатъчни грешки,
които не предоставят широко право на преценка, са изпълнени и надлежно документирани.
В годишния доклад за 2019 г. относно ЕФР и в отговорите на Комисията вече беше направена
констатация относно рисковата премия. Рисковата премия е приета както от ГД „Политика за
съседство и преговори за разширяване“ , така и от ГД „Международни партньорства“, за да се
подобрят разпоредбите за оценка в методологията на процента остатъчни грешки.
Рисковата премия от 5 % представлява силно пруденциален подход, предназначен да
гарантира, че процентът грешки не се подценява.
8.27 В проучванията на процента остатъчни грешки винаги има определено ниво на
заместване. Броят на замените е бил по-висок в проучването относно процента остатъчни
грешки от 2020 г. поради включването на нови трансакции. Методологията на процента
остатъчни грешки за заместване е била следвана и обстоятелствата са обосновали замените.
Комисията ще се стреми да сведе заместването до минимум в бъдеще. Комисията няма
причина да счита, че замените са оказали въздействие върху изчисляването на процента
грешки съгласно проучването относно процента остатъчни грешки от 2020 г.
8.28 Комисията е готова да разгледа въвеждането на промени в методологията на процента
остатъчни грешки или в техническото задание, за да формализира уведомяването на
Комисията за съмнение за измама от страна на изпълнителя. В малкото случаи на сериозни
нередности или случаи на неспазване, които биха могли да посочат наличието на измама,
изпълнителят е докладвал за тях на Комисията, която е предприела подходящи действия,
включително уведомяване на OLAF, ако има основания за това.
Редовните срещи (обикновено ежеседмично) между изпълнителя и Комисията позволяват на
изпълнителя да докладва за напредъка в своята контролна дейност и за всеки проблем,
възникнал при работата с бенефициерите, включително измами.
Всички лица, работещи за изпълнителя, имат задължението да докладват подозрения за измама
съгласно регламентите относно изпирането на пари.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
Препоръки
8.31 По отношение на препоръката, определена от ЕСП като неизпълнена, в отговора си на
препоръката Комисията посочи, че ще „проучи заедно с изпълнителя на проучването относно
процента остатъчни грешки начините за стратифициране на съвкупността на процента
остатъчни грешки, като същевременно отчита необходимостта от поддържане на стабилна и
представителна извадка като цяло“. Както е описано по-подробно в раздел 8.22, методологията
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за формиране на извадки е разработена така, че да гарантира, че резултатите от проучването на
процента остатъчни грешки могат да се считат за представителни за всички приключени
договори на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“. Вероятността за избор
на договор, сключен през периода, е точно пропорционална на неговата стойност. Основаната
на риска, стратифицирана извадка би намалила представителността на извадката.
Препоръка 8.1:
Комисията приема тази препоръка.
Комисията ще продължи да насочва вниманието на партньорските организации към
необходимостта от предоставяне на необходимата информация и документи на ЕСП, за да
могат да изпълняват своите задачи. Вж. също отговора на Комисията по точка 8.14.
Препоръка 8.2
Комисията приема тази препоръка.
От 2021 г. насам задължението споделеното разпределение на разходите да се основава на
действителни и непредвидени в бюджета разходи е част от обхвата на предварителната оценка,
която всяка организация трябва да спазва, преди да бъде сертифицирана като партньор на
Комисията в областта на хуманитарната помощ.
В допълнение към тази предварителна оценка понастоящем Комисията изготвя документ с
насоки относно допустимостта на безвъзмездните средства за хуманитарна помощ. В
заключение, допустимостта на споделените разходи е част от обхвата на последващите
проверки и одити на Комисията.
Препоръка 8.3
Комисията приема тази препоръка.
Комисията ще разгледа възможността за въвеждане на позоваване в методологията на
процента остатъчни грешки или в заданието за формализиране на съобщаването на Комисията
за предполагаеми рискове от измами на подходящото равнище.
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ОТГОВОРИ НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА: 2020 Г.

Приложение 1

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА,
СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТГОВОРИ НА ПАРЛАМЕНТА
Констатации и оценки относно извадката от операции

9.8. Установихме грешки при две плащания, извършени от Европейския парламент. Едната се отнася до надплащане за ИТ услуги, причинено
от неправилното прилагане на договорните условия. Другата се отнася до неправилно изплащане на надбавка за престой на член на ЕП
вследствие на грешка в присъствения списък. Установихме, че действащата система за контрол не е предотвратила, нито е установила тези
грешки, но понастоящем Парламентът работи по нова система за подобряването ѝ.
Парламентът взема под внимание забележките на Сметната палата и се позовава, по отношение на въпроса за дневните надбавки, на
отговора на препоръка 1.

Заключение и препоръки
Препоръка 9.1 - Европейски парламент
Парламентът следва да въведе необходимите промени, за да гарантира, че изплаща само дневни надбавки на членовете на ЕП, които
отговарят на условията за тях (вж. параграф 9.8).
График: До края на 2022 г.
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Парламентът приема тази препоръка. През 2019 г. Парламентът стартира проект за автоматизиране на регистрирането на
присъствие с биометрични технологии в централния присъствен регистър и в пленарните зали. Тази технология ще премахне
грешките и ще гарантира, че само членовете на ЕП, които имат право на дневна надбавка, действително я получават. Поради
пандемията от COVID-19 имаше известни забавяния в проекта. Администрацията на Парламента, упълномощена от Бюрото, подписа
договор за този проект в края на 2020 г. Освен това администраторът на лични данни на Парламента понастоящем извършва оценка
на препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните, получени в края на март 2021 г.

Приложения
Приложение 9.2 Проследяване на изпълнението на предишни препоръки
Препоръка 2:
При следващото преразглеждане на правилата за посрещането на групи посетители Европейският парламент трябва да подобри
процедурата за подаване на декларации за разходи, като изисква от групите да представят придружаващи документи, заедно с техните
декларации за разходи.
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Службата за вътрешен одит изготви окончателния си доклад относно одита на групите посетители, извършен в началото на 2021 г.,
включващ план за действие, в който се отправя искане на генералния секретар да бъде представено предложение за преразглеждане
на Правилника относно групите посетители, което да бъде прието от Бюрото. Понастоящем се предприемат стъпки за подготовка
за преразглеждане на правилата относно групите посетители. Препоръката на Сметната палата ще бъде включена в предложението
за преразглеждане на правилата.
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 г. НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
„ПРИНОС КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 г. – ГЛАВА 9 – АДМИНИСТРАЦИЯ“

ВЪВЕДЕНИЕ
9.1 Комисията приветства общото заключение на ЕСП, че нивото на грешки при разходите по
глава „Администрация“ не е съществено. Комисията ще предприеме последващи действия по
проблемите, установени от ЕСП, когато това е целесъобразно. Що се отнася до семейните
надбавки, получавани от други източници, Комисията засили извършвания контрол;
същевременно тя подобри използваната платформа и комуникацията, насочена към
служителите.
РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ
9.9 Що се отнася до разходите, свързани със софтуерни лицензи, Комисията договори с
продавача на софтуер споразумение за еднократно плащане. Комисията е заплатила сумата,
която е договорена и съгласувана с продавача на софтуер.
ЗКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
9.17 Въпросът за семейните надбавки е изключително сложен и не е изцяло от
компетентността на Комисията: националните семейни надбавки зависят от все по-сложните и
разнообразни семейни ситуации, в някои случаи и от таваните на семейните доходи и дори от
специфичното положение на децата.
Неотдавна в Белгия настъпиха важни организационни промени (персоналът, който
потенциално получава национални надбавки, представлява 80 %), като компетентността по
отношение на семейните обезщетения беше прехвърлена от федералната държава към
общностите и регионите, като се взема предвид мястото на пребиваване на детето, различни
суми в зависимост от датата на раждане на децата и др. За да противодейства на тези промени,
Комисията засили извършвания контрол; същевременно тя подобри използваната платформа и
комуникацията, насочена към служителите.
Препоръка 9.2 – Комисия
Комисията приема препоръката и вече е предприела необходимите мерки, за да насърчи
служителите да изпълняват задълженията си, като:



внасяне на подобрения в ИТ инструмента SYSPER за въвеждане на декларации;
системно информиране на служителите за техните задължения да актуализират
личните си данни или в рамките на обмена със Службата, отговаряща за плащането по
индивидуални права (PMO) във връзка със семейните надбавки, или чрез бюлетини,
които редовно се изпращат на всички служители.

Комисията също така подсили съответния екип, отговарящ за надбавките, получавани от други
източници, за да извършва, наред с другото, редовни проверки въз основа на списъци,
извлечени от вътрешни бази данни с цел набелязване/определяне на всички досиета, които не
са актуални, или когато очакваните декларации все още не са били направени.

BG

BG
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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). В каре 1 са представени обобщено дейностите и разходите в
тази област през 2020 г.

Каре 1
Финансови параметри на Европейските фондове за развитие за
2020 г.
Плащания по Европейските фондове за развитие (ЕФР) по бюджетни редове и по
видове
Администрация

Проекти

Бюджетна подкрепа

3 038

11-ти ЕФР

1 173
28

ЕФР 10-ти ЕФР

353

7

9-ти ЕФР

6
0

1 000

2 000

3 000

4 000
(в млн. евро)
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Плащания по ЕФР и одитирана популация
(в млн. евро)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

авансови плащания ⁽*⁾ 2 165
Плащания
4 605
междиннимеждинни
/ окончателни
плащания 1 640
…
Одитирана
популация
3 981

вноски от доверителни
фондове 800

уравняване на авансови плащания ⁽*⁾ 1 927

отпуснати средства от
доверителни фондове 414

В съответствие с хармонизираното определение за „операции, свързани с отчетите“ (вж.
приложение 1.1 от Годишния доклад на ЕСП относно изпълнението на бюджета за 2020 г.,
точка 11).
(*)

Източник: Консолидирани отчети за 2020 година на Осмия, Деветия, Десетия и
Единадесетия Европейски фонд за развитие.

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. Споразумението за партньорство, подписано в Котону на 23 юни
2000 г. за период от 20 години („Споразумението от Котону“), определяше
рамката за отношенията на ЕС с държавите от АКТБ и ОСТ 1. Основната му цел
беше да намали и в крайна сметка да изкорени бедността. За многогодишната
финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. помощта за сътрудничество за
развитие за Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн е включена в Инструмента
за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
1

Срокът на действие на разпоредбите на Споразумението от Котону беше удължен до
30 ноември 2021 г.
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(ИССРМС/Глобална Европа), а помощта за сътрудничество за развитие за ОСТ е
включена в Решението за отвъдморско асоцииране. Осмият, Деветият, Десетият и
Единадесетият ЕФР обаче няма да бъдат интегрирани в общия бюджет на ЕС и ще
продължат да се изпълняват и отчитат отделно до приключването им.

03 Европейските фондове за развитие (ЕФР) са по-специален инструмент
поради това, че:
а)

вноските от държавите членки се основават на квоти или алгоритми за
вноски, които се определят от правителствата на държавите членки в Съвета
на Европейския съюз;

б)

те се управляват от Комисията извън рамката на общия бюджет на ЕС и от
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

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 палата 2 3;

г)

принципът на ежегодност не се прилага за ЕФР — споразуменията по ЕФР
обикновено се сключват за период за поемане на задължения от пет до
седем години, а плащанията могат да бъдат извършвани за много по-дълъг
период.

2

Вж. членове 43, 48—50 и 58 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г.
относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие
(OВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17).

3

През 2012 г. в тристранно споразумение между ЕИБ, Комисията и ЕСП (член 134 от
Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия
регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие (ОВ L 78, 19.3.2008 г.,
стр. 1) са определени правилата за извършване на одит от ЕСП на посочените
операции.
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04 ЕФР се управляват почти изцяло 4 от Генерална дирекция „Международни

партньорства“ на Комисията (INTPA)— предишната ГД „Международно
сътрудничество и развитие“ (DEVCO) 5.

05 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;
споразумения за делегиране на правомощия и споразумения за финансиране и
програмни разчети (вж. приложение II).

4

С изключение на 1,44 % от разходите по ЕФР за 2020 г., управлявани от ГД
„Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO).

5

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
06 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.

07 Вътрешното споразумение за създаване на 11-ия ЕФР6 (2015—2020 г.) влезе

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 ЕФР възлиза общо на 30,5 млрд. евро, като
29,1 млрд. евро от тази сума се отпускат за държавите от АКТБ, 364,5 млн. евро —
за ОСТ, а 1,1 млрд. евро – за административни разходи.

08 В каре 2 е представено усвояването на ресурсите на ЕФР през 2020 г. и
кумулативно за Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР.

6

ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.
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Каре 2
Усвояване на ресурсите на ЕФР към 31 декември 2020 г.*
(в млн. евро)
Състояние в края на
2019 г.
Обща
сума
A - РЕСУРСИ1
Б – УСВОЯВАНЕ
1. Глобални поети задължения4
2. Индивидуални поети
задължения5
3. Плащания
В – Неразплатени задължения (Б1 –
Б3)
Г – Налично салдо (A – Б1) 7

Процент на
изпълнение2

76 764
73 309
67 683
57 414

Изпълнение на бюджета през финансовата 2020 година
(нето)6
Единаде
Девети
Десети
Обща
Осми ЕФР3
сети
3
ЕФР
ЕФР
сума
3
ЕФР

Състояние в края на 2020 г.
Осми
ЕФР

Девети
ЕФР

Десети
ЕФР

Единаде
сети
ЕФР

Обща
сума

-2

-69

-368

123

-316

10 376

15 279

21 061

29 731

76 447

95,5 %

0

-68

-110

2 798

2 620

10 375

15 268

20 978

29 309

75 929

88,2 %

0

3 413
4 239

3 621
4 605

15 253

20 567

25 110

0

256
360

10 374

74,8 %

-48
6

10 374

15 208

19 645

16 791

71 304
62 018

Процент на
изпълнение2

99,3 %
93,3 %
81,1 %

15 896

20,7 %

0

60

1 333

12 518

13 911

18,2 %

3 454

4,5 %

1

12

83

422

518

0,7 %

*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 освободени 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 Консолидираните отчети за 2020 г. на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР. Представените данни не се отнасят до частта на ЕФР,
която се управлява от ЕИБ.
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09 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 %, а на
изтеклите договори — с 15 %. Това е резултат от подобрение на процедурите през
последните години (вж. каре 3). Двете цели са обединени като една обща цел за
цялата област на отговорност на ГД „Международни партньорства“ и като
конкретна цел за Европейските фондове за развитие.

Каре 3
Ключови показатели за изпълнение (КПИ) относно намаляването
на старото авансово финансиране, неизползвани кредити за
поети задължения и изтекли договори
През 2020 г. ГД „Международни партньорства“ е решила да определи нова
цел (увеличавайки я от 25 % на 35 %) за КПИ за намаляване на старото
авансово финансиране и неизразходваните бюджетни кредити за поемане на
задължения. През 2020 г. тя е преизпълнила тези цели и по двата показателя:
старото авансово финансиране е намалено с повече от половината, както за
ЕФР (56 %), така и за цялата област под нейна отговорност (55 %). Старите
неизразходвани бюджетни кредити за поемане на задължения са намалени с
40 % за ЕФР и с 41 % в цялата област на отговорност на ГД „Международни
партньорства“.
ГД „Международни партньорства“ също така е изпълнила целта си за не поголям от 15 % дял на изтеклите договори, които все още не са приключени в
системата за ЕФР (14 %) и за цялата ѝ област на отговорност (11 %).
Стойностите на КПИ за ЕФР постоянно се подобряват от 2017 г. насам (19 %
през 2017 г., 17 % през 2018 г. и 15 % през 2019 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 на Европейската сметна палата
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 2020 г., одобрени;

б)

законосъобразността и редовността на свързаните с тези отчети
операции, чието финансово управление е възложено на Комисията 7.

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 2020 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за
тяхното финансово състояние към 31 декември 2020 г., както и за резултатите
от операциите, паричните потоци и промените в нетните им активи за

7

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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приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите
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 2020 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 2020 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.
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Основание за изразяване на отрицателно становище относно
законосъобразността и редовността на разходите

VI.Разходите, отчетени през 2020 г. по Осмия, Деветия, Десетия и

Единадесетия ЕФР, са засегнати от съществено ниво на грешки. ЕСП изчислява
процента грешки при разходите, приети в отчетите, на 3,8 %.

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 2020 г. по оценка на Комисията допустимите разходи, които
са извършени, но още не са отчетени от бенефициентите, възлизат на
5,452 млрд. евро (в края на 2019 г. — 5,074 млрд. евро).

IX.Европейската сметна палата провери начина на изчисляване на тези

начислени разходи и прегледа извадка от 30 отделни договора с оглед
оценка на 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 2020 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.
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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
Обединеното кралство в средствата по 11-ия ЕФР, за които не са поети
задължения или за които задълженията са отменени, след 31 декември
2020 г.

XII.Въз основа на горепосоченото няма финансово отражение, което да

бъде докладвано във връзка с отчетите на ЕФР за 2020 г. Европейската сметна
палата заключава, че отчетите на ЕФР към 31 декември 2020 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
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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, 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
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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
могат да принудят предприятието 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
неблагоприятните последствия от оповестяването на тази информация да
бъдат повече от ползите за обществения интерес.
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8 юли 2021 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

10 Одитният подход и методи на ЕСП са представени в приложение 1.1 към

Годишния доклад на ЕСП относно изпълнението на бюджета за 2020 г. Те се
прилагат и към одита на ЕФР.

11 Констатациите и оценките на Европейската сметна палата относно

надеждността на отчетите на ЕФР се основават на финансовите отчети 8 на Осмия,
Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР, одобрени от Комисията 9, придружени от
писменото изявление на отговорния счетоводител, получено на 30 юни 2021 г.
Одитът включваше 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.

12 За да извърши одит на редовността на операциите, одиторите провериха

извадка от 140 операции, представителна за всички видове разходи в рамките на
ЕФР. Извадката включва 21 операции, свързани с Извънредния доверителен фонд
8

Вж. член 39 от Регламент (ЕС) 2018/1877.

9

В съответствие с Финансовия регламент за ЕФР; вж. член 38 от
Регламент (ЕС) 2018/1877.
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за Африка, 102 операции, разрешени от 21 делегации на ЕС 10, и 17 плащания,
одобрени от централните служби на Комисията 11. Общият размер на извадката от
140 операции е в съответствие с модела на ЕСП за получаване на увереност. В
случаите, в които открихме грешки в операциите, извършихме анализ на
причините за тях, за да установим потенциалните слабости.

13 ЕСП провери също така следните елементи за 2020 г.:
а)

всички вноски от държавите членки и извадка от други видове приходни
операции, като 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, външни одитори (назначени от Комисията или от
бенефициентите) или контрольори преди извършване на плащанията,
ii) мониторинга и контрола, по-специално проследяването на предприетите
действия във връзка с външни одити и проучването относно процента
остатъчни грешки12;

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 събирането на вземания, както и включването им в
Годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ), изготвен от
Комисията;

10

Африкански съюз, Бенин, Буркина Фасо, Бурунди, Кабо Верде, Централноафриканска
република, Демократична република Конго, Джибути, Източен Тимор, Гана, Гвиана,
Кот д’Ивоар, Ямайка, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания и
Зимбабве.

11

ГД „Международни партньорства“: 138 плащания; ГД „Хуманитарна помощ и
гражданска защита“: две плащания за хуманитарна помощ.

12

ГД „Международни партньорства“ възлага ежегодно на външен изпълнител
изготвянето на проучване за изчисляване на процента грешки, останали неразкрити от
всички управленски проверки, извършени с цел предотвратяване, разкриване и
коригиране на грешки в цялата област под нейна отговорност. Проучването относно
процента остатъчни грешки (RER) не представлява ангажимент за изразяване на
увереност или одит; то се базира на методология и наръчник, предоставени от ГД
„Международни партньорства“.
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г)

проследяването на изпълнението на наши предишни препоръки.

14 Както е посочено в точка 04, 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“.

15 Поради пандемията от COVID-19 не беше възможно да се проведат

посещения на място в делегациите на ЕС 13. Това попречи на ЕСП да извърши
някои одитни процедури, по-специално проверка на изпълнението на договорите
за избраните операции, и следователно ограничи одитната ни дейност. Трябваше
да адаптираме подхода си и поради това извършихме документни проверки на
операциите и проектите и поддържахме връзка от разстояние с одитираните
обекти.

Надеждност на отчетите

16 При извършения одит беше установено, че отчетите не са засегнати от
съществени неточности.

Редовност на операциите
Приходи

17 Приходните операции не са засегнати от съществено ниво на грешки.
Разходи

18 Резултатите от тестовете на операциите са обобщени в приложение I. В 36
(25,7 %) от проверените 140 операции се съдържат грешки. Въз основа на
остойностените от нас 31 грешки изчисляваме процента грешки на 3,8 % 14.

13

Всичките девет одитни посещения (Мали, Ямайка, Гана, Судан, Гвиана, Джибути,
Източен Тимор, Африкански съюз и Зимбабве) бяха заменени с документни проверки.

14

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 5,8 %
(съответно долна и горна граница на грешките).
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19 В каре 4 е представена разбивка на изчисления от ЕСП процент грешки за

2020 г. по видове грешки.

Каре 4
Разбивка на изчисления процент грешки по видове грешки
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Липса на основни оправдателни
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38,3 %

Недопустими разходи

38,2 %

Неизвършени разходи
Други видове грешки
Сериозно нарушение на правилата
за обществени поръчки

18,1 %
3,2 %
2,2 %

Източник: ЕСП.

20 В каре 5 са представени примери на остойностени от ЕСП грешки, също по
видове грешки.

Каре 5
Неизвършени разходи – заявените за възстановяване разходи са
завишени
Комисията е одобрила договор за строителство с частно дружество за
разработването на напоителна мрежа в Мали. Общата стойност на договора е
15,6 млн. евро, като финансовото участие на ЕС е 100 %. Междинните
плащания по договора е трябвало да се основават на действителни
измервания, докладвани от изпълнителя и проверени от контрольора по
договора. Одиторите на ЕСП сравниха отчетените от изпълнителя измервания
за една позиция във фактурата от октомври 2019 г. – изхвърляне на изкопан
материал – на обща стойност 288 729 евро. Действителните измервания,
потвърдени от контрольора по договора, показват, че декларираната сума
във връзка с тази позиция е била завишена с 32 304 евро (11 %). Това се
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дължи на техническа грешка при докладването от страна на контрольора по
договора.

Извършени разходи извън периода на допустимост
Комисията е сключила договор за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ с международна организация, за да финансира прилагането на
Механизма за наблюдение на прекратяването на огъня и на преходните
мерки за сигурност в Южен Судан. Общата стойност на това действие е
9,2 млн. евро, като финансовото участие на ЕС е 100 %.
ЕСП провери застрахователната премия за персонала и установи, че тя е била
подновена за една пълна година (1 май 2017 г. – 30 април 2018 г.), въпреки
факта, че проектът е приключил на 31 януари 2018 г.
Комисията е счела, че пълният размер на премията (221 340 евро) е
допустим, въпреки че 25 % от сумата (което се равнява на три месеца или
49 069,52 евро) е извън периода на изпълнение на проекта и следователно не
е допустима.

Грешка при възлагането на обществена поръчка – липса на
прозрачност в процедура за възлагане на обществена поръчка
Комисията е подписала договор за строителни работи за засилване на
продоволствената сигурност в един регион в Камерун. Бенефициентът на
проекта е възложил част от строителните работи на подизпълнител –
неправителствена организация (НПО), която е възложила поръчка на стойност
5 131,66 евро чрез открита процедура, основана на критерия за
икономически най-изгодната оферта. Одиторите установиха, че критериите за
оценка, използвани при избора на изпълнител, се различават от тези,
публикувани в обявлението за обществена поръчка. Следователно
обществената поръчка е недопустима.

Недопустими разходи, отнесени към проекта
Комисията е сключила споразумение за делегиране с международна
организация с цел насърчаване на действия за премахване на насилието
срещу жени и момичета и вредните практики в световен мащаб.
Одиторите извършиха преглед на разходите, направени от международната
организация, и потвърдиха, че тя е декларирала разходи на стойност
70,1 млн. евро, които са били приети от Комисията. Проверките установиха,
че действителните разходи за периода са 37 млн. евро. Разликата от 33,1 млн.
евро се състои от кредити за задължения, записани от международната
организация, които все още не са били изразходвани. Следователно тази
сума е недопустима.
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21 Комисията и нейните партньори в изпълнението тази година са допуснали

повече грешки при операциите, свързани с безвъзмездна финансова помощ и
със сключени с международни организации споразумения за финансово участие
и споразумения за делегиране на правомощия, отколкото при другите форми на
подпомагане (като например договори за строителни дейности, доставки и
услуги). От 67-те одитирани операции от този вид 27 (40,3 %) съдържат
количествено измерими грешки, които представляват 94,2 % от изчисления
процент грешки.

22 За пет случая на количествено измерими грешки и три 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 1,19 процентни пункта по-нисък. Установихме пет други
операции, съдържащи грешки, които външните одитори и контрольорите е
следвало да открият. Тези случаи представляват 0,1 процентни пункта от
изчисления процент грешки.

23 Освен това три операции, съдържащи количествено измерими грешки15, са

преминали през одит или проверка на разходите. Системата за контрол на ГД
„Международни партньорства“ се основава на предварителни проверки 16.
Предоставената информация в докладите от проведените одити/проверки
относно действително извършената дейност не ни позволи да преценим дали е

15

Тези грешки представляват 0,24 процентни пункта от изчисления процент грешки.

16

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.
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било възможно грешките да бъдат открити и коригирани при тези предварителни
проверки17.

24 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.

25 В три области при проверените операции не открихме грешки. Това са

операциите за бюджетна подкрепа (девет операции), административните
разходи (три операции) и операциите, в които се прилага така нареченият
„условен подход“ при проекти с множество донори, изпълнявани от
международни организации (13 операции). Точки 8.9—8.12 от глава 8 от
Годишния доклад на ЕСП относно изпълнението на бюджета за 2020 г. представят
повече информация относно естеството на бюджетната подкрепа и условния
подход.

26 Някои международни организации18 предоставиха само ограничен достъп

до документи, като например във формат „само за четене“, поради което не
можахме да направим копия на прегледаните документи. Освен това една
международна организация постави под въпрос правомощията на ЕСП. Тези
проблеми възпрепятстваха планирането и провеждането на одита на ЕСП и
доведоха до прекомерни забавяния в получаването на поисканата от одитния
екип документация и в извършването на неговата работа. В един друг случай на
международна организация ѝ бяха необходими повече от девет месеца, за да
предостави исканите подкрепящи документи. Договорът за функционирането на
ЕС 19 установява правото на Европейската сметна палата да получава всички
документи или информация, необходими за изпълнението на нейната задача.
17

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.

18

Организация на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Международна
асоциация за развитие (IDA) и Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ).

19

Правото на ЕСП на достъп до документация е установено в член 287 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, който посочва, че всяко физическо или
юридическо лице, получило плащания от бюджета, изпраща на Сметната палата по
нейно искане всички документи или информация, които са необходими за
изпълнението на нейната задача.
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ЕСП вече направи съответните констатации в своя Годишен доклад за 2018 г. 20 и в
становище № 10/2018 21.

Годишен отчет за дейността и други управленски документи

27 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. През 2019 г. тя е приела план за действие за
справяне със слабостите при прилагането на нейната система за контрол.

28 Mиналата година отчетохме задоволителен напредък по плана за действие

за 2018 г. — от общо 13 действия седем са приключени, едно е частично
изпълнено, две са в процес на изпълнение, две са отменени и едно действие не е
изпълнено, но вместо това е било обединено с друго действие.

29 В своя план за действие за 2019 г. ГД „Международни партньорства“ е

коригирала броя на действията до девет. Осем от тези действия са пренесени от
предходни години. Добавена е и нова мярка, насочена към подобряване на
методологията и наръчника за проучването относно процента остатъчни грешки
на ГД „Международни партньорства“. До април 2021 г. бяха приключени седем
действия, а две бяха в процес на изпълнение.

30 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; добавени са и две нови действия — намаляване на
прекомерното уравняване на авансовото финансиране и извършване на оценка
на използването на новата система от критерии за проверки на разходите. Някои
действия са били засегнати от технически проблеми с информационните системи,
като пример за това е опростяването на договорните условия за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ. Други, като например действието за
поддържане на осведоменост за често срещаните грешки, са били засегнати от
пандемията, свързана с COVID-19. До април 2021 г. са приключени три действия, а
четири бяха в процес на изпълнение ( вж. приложение III).

20

Вж. точка 19 от Годишния доклад на ЕСП за 2018 г. относно ЕФР.

21

Становище № 10/2018 на ЕСП относно предложението за Регламент на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за съседство, сътрудничество за
развитие и международно сътрудничество, точка 18.
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Проучване относно процента остатъчни грешки (RER) за 2020 г.

31 През 2020 г. е изготвено четвъртото 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, на базата на който генералният директор основава декларацията за
достоверност и който предоставя данни във връзка с редовността по отношение
на външната дейност, оповестени в ГДУИ.

32 За проучването относно процента остатъчни грешки през 2020 г. ГД

„Международни партньорства“ е използвала извадка от 480 22 операции (същия
брой като през 2019 г.). Това ѝ е дало възможност 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 четвърта поредна година проучването е изчислило, че общият
процент остатъчни грешки е под прага на същественост от 2 %, определен от
Комисията (2016 г. — 1,67 %; 2017 г. — 1,18 %; 2018 г. — 0,85 %; 2019 г. — 1,13 % и
2020 г. — 0,95 %).

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“. Одиторите установиха ограничения, които може
би са допринесли за по-ниската стойност на изчисления процент остатъчни
грешки.

34 В рамките на тазгодишния одит отново бяха установени няколко важни

фактора, които изкривяват процента остатъчни грешки. Първият фактор са
ограниченията, заложени във финансовото и административно рамково
споразумение (FAFA), сключено с някои международни организации. Това
споразумение ограничава броя на елементите, които могат да бъдат проверени
по време на проверката на разходите, както и достъпа до одитни доказателства.
През 2020 г. Комисията се е съгласила да ограничи размера на извадките за
22

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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проверки на разходите, както и да позволи само дистанционен достъп до
електронни копия и да забрани съхраняването на копия от придружаващи
документи от международните организации. Следователно, ако договор с една от
тези международни организации вече е бил одитиран, изпълнителят на
проучването относно процента остатъчни грешки не е продължил систематично
разследването и е разчитал на предишна дейност, независимо от обхвата на тази
дейност и/или доверието на изпълнителя в нея.

35 Вторият фактор е делът на операциите, за които проучването относно

процента остатъчни грешки разчита изцяло или частично на извършена преди
това контролна дейност. При 17 % от операциите проучването разчита на
предишна дейност изцяло, а при 37 % — частично 23. За тези операции
изпълнитeлят е разчитал на предишна одитна дейност, извършена като част от
рамката за контрол на ГД „Международни партньорства“, например финансови
одити на проекти и проверки на разходите, извършени от независими трети
страни, и проверки от страна на Комисията. Прекомерното разчитане на
предишна контролна дейност е в противоречие с целта на проучването относно
процента остатъчни грешки, а именно — да се установят грешките, които не са
открити при тези проверки.

36 Трето, анализът на извършената работа показва, че 97 % от процента грешки,

деклариран за проучването относно процента остатъчни грешки, се дължи на
безвъзмездната финансова помощ и договорите с международни организации и
агенции на държавите членки 24. Тези фактори могат да се считат за
високорискови за възникването на грешки. Обратно, инструментът за бюджетна
подкрепа не съдържа грешки и може да се счита за нискорисков за възникването
на грешки. С изключение на операциите, за които се разчита изцяло или частично
на предишна дейност, само 6 операции с безвъзмездна финансова помощ (на
обща стойност 6,3 млн. евро или 0,3 % от общата стойност на извадката 25) са били
прегледани изцяло, срещу 58 операции за бюджетна подкрепа (809,6 млн. евро

23

През 2019 г. проучването разчита на предишна контролна дейност изцяло при 20 % и
частично при 38 % от операциите.

24

37 % от процента грешки се дължи на безвъзмездната финансова помощ под пряко
управление, а 60 % — на непрякото управление с международни организации и
агенции на държавите членки.

25

412 операции на стойност 2,099 млрд. евро.
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или 30,5 % от общата стойност на извадката) 26. Съсредоточаването върху области
с нисък риск в популацията намалява възможността за откриване на
действителни грешки.

37 Четвъртият фактор е методът за изчисление на процента остатъчни грешки,

прилаган от ГД „Международни партньорства“. На първо място, той дава широка
свобода на преценка на изпълнителя да решава дали са налице достатъчно
логистични и правни мотиви, които възпрепятстват навременния достъп до
документи за дадена операция, а в следствие на това и на изчисляването на
процента грешки. На второ място, Комисията е добавила 5 % рискова премия към
процента остатъчни грешки, както и през 2019 г. Не става ясно обаче как
Комисията е изчислила рисковата премия от 5 %. Ето защо този метод може да не
отразява вярно действителния процент остатъчни грешки за дадената операция.

38 Освен това в регулаторната рамка, уреждаща проучването относно процента
остатъчни грешки, и в договора между ГД „Международни партньорства“ и
изпълнителя на проучването не се разглежда, нито се споменава рискът от
измама. Липсва процедура, изискваща изпълнителят на проучването относно
процента остатъчни грешки да докладва на Комисията случаите на
предполагаема измама срещу бюджета на ЕС, установени по време на неговата
работа по проучването.
Преглед на Годишния отчет за дейността за 2020 г.

39 Декларацията за достоверност на генералния директор в ГОД за 2020 г. не

съдържа резерви, тъй като двете останали резерви от 2018 г. са оттеглени и не са
отправени други. През 2018 г. и 2019 г. ГД „Международни партньорства“
значително е намалила обхвата на резервите (т.е. дела на разходите, обхванати
от тях). В каре 6 е представен обхватът на резервите, изложени в годишните
отчети за дейността от 2010 г. до 2020 г.

26

В извадката се съдържат общо108 операции за безвъзмездна финансова помощ, т.е.
прегледани са само 5,6 %. От друга страна, в извадката са включени само 61 операции
за бюджетна подкрепа, което означава, че 95 % са били подложени на пълен преглед.
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Каре 6
Резерви в годишните отчети за дейността на ГД „Международни
партньорства“ за периода 2010—2020 г.
Годишни разходи, които са предмет на резерва в ГОД (процентен дял)
100 %

100 %

100 %

100 %

Въвеждане на резерва,
диференцирана по отношение
на риска

75 %

54 %
45 %

50 %
25 %
0%

16 %
0%

2011 г. и 2012 г.
преди
това

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1%

0%

0%

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Източник: ЕСП.

40 Както и в Годишния доклад за 2019 г., ЕСП приема липсата на резерви в

Годишния отчет за дейността за 2020 г. за необоснована и смята, че тя произтича
отчасти от ограниченията на проучването относно процента остатъчни грешки.

41 Друга причина за липсата на резерви е, че в Годишния отчет за дейността за

2019 г. Комисията за първи път въвежда правилото „de minimis“ 27, което гласи, че
не е необходимо изразяване на резерва, ако конкретната разходна област, за
която тя се отнася, представлява по-малко от 5 % от общия размер на плащанията
и финансовото ѝ отражение е под 5 млн. евро. Поради това вече не се изразяват
резерви в някои случаи, в които такива са били отправяни през предходните
години, дори ако съответният риск продължава да съществува. Пример за това е
безвъзмездната финансова помощ под пряко управление, която се счита за
област с висок риск съгласно анализа на риска на ГД „Международни
партньорства“. Тази липса на резерви не дава вярна и точна представа за
рисковете в цялата област на отговорност на ГД „Международни партньорства“.

27

В контекста на ГОД правилото „de minimis“ се отнася до решението на Общия
управителен съвет на Комисията да въведе праг за финансовите резерви.
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42 Констатациите на ЕСП относно проучването относно процента остатъчни

грешки се отразяват и на изчисленията на сумите, изложени на риск, тъй като те
се базират на това проучване. ГД „Международни партньорства“ изчислява, че
общият размер на сумите, изложени на риск при плащане, е 66,24 млн. евро 28
(1 % от разходите за 2020 г.), а общият размер на сумите, изложени на риск при
приключване, е 52,82 млн. евро 29. От изложената на риск сума при плащане ГД
„Международни партньорства“ изчислява, че 13,4 млн. евро (20 %) ще бъдат
коригирани чрез нейните проверки през следващите години (тази сума е известна
като „корективен капацитет“).

43 В съответствие с препоръката на ЕСП в Годишния доклад за ЕФР за 2019 г. ГД

„Международни партньорства“ е намалила посочения по-горе размер на
корективния капацитет със стойността на вземанията, възникнали вследствие на
констатациите в проучването относно процента остатъчни грешки.

44 ГД „Международни партньорства“ работи и за подобряване на качеството на

своите данни за изчисляването на корективния капацитет. През 2020 г. тя
продължава своите дейности за обучение и повишаване на осведомеността
относно събирането на вземания и качеството на счетоводните данни 30. 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 2020 г. След като проверихме 54 % (по стойност) от общата
популация на вземанията, не открихме грешки в нашата извадка.

45 За да се подобри още повече съгласуваността на финансовото отчитане на

Комисията във всички генерални дирекции, през 2020 г. беше създадена „таблица
с финансови показатели“, която включва шест показателя 31. Два от тези
28

Това е най-добрата консервативна оценка на размера на съответните разходи през
годината, които не отговарят на договорните и регулаторните разпоредби,
приложими към момента на извършване на плащането.

29

Вж. ГОД на ГД „Международни партньорства“ за 2020 г., стp. 37.

30

Специално обучение на местния персонал на делегациите на ЕС относно насоките за
вписване на нареждания за събиране на вземания.

31

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 служба на Комисията. Показателите сa следните: 1) изпълнение на
бюджетните кредити за поемане на задължения, 2) изпълнение на прогнозите за
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показатели, а именно „усвояване на кредити за глобални ангажименти“ и
„навременни плащания“, са приложими за ЕФР и доверителните фондове през
2020 г. Що се отнася до „усвояването на кредити за глобални ангажименти“ ГД
„Международни партньорства“ е постигнала резултат от 95 % за бюджета на ЕС и
94 % за ЕФР. За „навременните плащания“ ГД „Международни партньорства“ е
достигнала 98 % за бюджета на ЕС и 97 % за ЕФР.

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.

360

Заключение и препоръки
Заключение

46 Като цяло одитните доказателства показват, че годишните отчети на

Европейските фондове за развитие (ЕФР) за финансовата година, приключила на
31 декември 2020 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.

47 Като цяло одитните доказателства показват, че за финансовата година,
приключила на 31 декември 2020 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 18—24). ЕСП изчислява нивото на грешки на 3,8 % въз основа на
тестването на операции (вж. приложение I).

Препоръки

48 В приложение III са представени констатациите от последващия преглед на

ЕСП на изпълнението на шестте препоръки, отправени в нейния Годишен доклад
за 2017 г.32, от които ГД „Международни партньорства“ е изпълнила 33 изцяло пет
препоръки и в значителна степен една препоръка.

49 Представяме и констатациите на ЕСП от последващия преглед на

изпълнението на препоръките, отправени в годишните ѝ доклади за 2018 г. и

32

Тази година избрахме да проследим изпълнението на препоръките от Годишния
доклад на ЕСП за 2017 г., тъй като по правило следва да е изминало достатъчно време,
за да може Комисията да изпълни тези препоръки.

33

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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2019 г.34, които трябваше да бъдат изпълнени до 2020 г. Считаме, че двете
препоръки от 2018 г. са изпълнени в известна степен. Препоръка 2 от Годишния
доклад на ЕСП за 2019 . не е изпълнена.

50 Въз основа на този преглед и предвид констатациите и заключенията за
2020 г. ЕСП препоръчва на Комисията:

Препоръка 1 — Пълен и навременен достъп до документи
Да предприеме мерки с оглед на това международните организации да
предоставят пълен, неограничен и навременен достъп на ЕСП до документите,
необходими за изпълнение на одитната ѝ задача, в съответствие с ДФЕС, и не
само във формат „само за четене“ (вж. точка 26).
Срок за изпълнение — до края на 2021 г.

Препоръка 2 – Резерви за всички високорискови области
Да изразява резерви по отношение на всички области с установен висок риск,
независимо от дела им в общите разходи и финансовото им отражение (вж. точка
41) 35.
Срок за изпълнение — преди публикуването на Годишния отчет за дейността за
2021 г.

Препоръка 3 — Докладване от изпълнителя на проучването
относно процента остатъчни грешки (RER) за
предполагаеми измами
Да въведе изискване изпълнителят на проучването относно процента остатъчни
грешки да докладва на Комисията случаите на предполагаема измама срещу

34

Двете препоръки, отправени в Годишния доклад на ЕСП за 2018 г., и препоръка 2 от
Годишния доклад на ЕСП за 2019 г. трябваше да бъдат изпълнени до края на 2020 г.
Поради това те са представени в приложение III.

35

Тази препоръка беше включена и в Годишния доклад относно ЕФР за 2019 г.. Крайният
срок за нейното изпълнение беше „до публикуването на Годишния отчет за дейността
на ГД „Международни партньорства“ за 2020 г.
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бюджета на ЕС, установени по време на неговата работа по това проучване (вж.
точка 38).
Срок за изпълнение — до края на 2022 г.
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Приложения
Приложение I — Резултати от тестването на операциите за
Европейските фондове за развитие
2020 г.

2019 г.

140

140

3,8 %

3,5 %

РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ИЗВАДКАТА
Общ брой операции:
ОЦЕНКА НА ОТРАЖЕНИЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНО
ИЗМЕРИМИТЕ ГРЕШКИ
Изчислен процент грешки
Горна граница на процента грешки (UEL)
Долна граница на процента грешки (LEL)

5,8 %
1,8 %
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Приложение II — Плащания от Европейските фондове за
развитие през 2020 г. по основни региони
Плащания по Европейския фонд за развитие – Африка

Държави бенефициенти
първите 10 държави (в млн. евро)
1. Сенегал
2. Буркина Фасо
3. Бенин
4. Мозамбик
5. Нигерия
6. Нигер
7. Гана
8. Чад
9. ДР Конго
10. Уганда

141
141
116
114
104
104
100
95
93
90

Източник: Данни на картата от © OpenStreetMap с лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike
2.0 (CC BY-SA).
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Плащания по Европейския фонд за развитие – Кариби и Тихоокеански басейн

Държави бенефициенти
първите 5 държави (в млн. евро)
1. Хаити
2. Ямайка
3. Доминиканска република
4. Гвиана
5. Суринам

76
23
15
10
3

Държави бенефициенти
първите 5 държави (в млн. евро)
1. Източен Тимор
2. Вануату
3. Фиджи
4. Папуа Нова Гвинея
5. Соломонови острови

19
12
11
10
8

Източник: Данни на картата от © OpenStreetMap с лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike
2.0 (CC BY-SA).
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Приложение III – Степен на изпълнение на плановете за
действие
План за действие за 2018 г.

Степен на изпълнение
за Годишния доклад
за 2020 г. (април
2021 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

B.1

Разработване на стратегия за по-малко използване на
програмни прогнози и насърчаване на алтернативи с
оглед на опростяването и разходната ефективност



отменено (счита
се за изпълнено)

B.2

Изпълнение на „Пътна карта за засилване на контрола по
програмните прогнози“



отменено

C.1

Укрепване на мандата на звеното за контакт А3 за
координиране на отношенията с международни
организации на всички равнища (включително
отношенията, свързани с контрола).



отменено

C.2

Предприемане на действия с оглед използване на
система от критерии за проверки на разходите с цел
проверяване на разходите, извършени от
международните организации в режим на непряко
управление.



изпълнено

C.3

Продължаване и засилване на сътрудничеството с
международните организации с оглед на устойчивото
намаление на грешките.



изпълнено

C.4

Адаптиране на системата от критерии за оценките по
стълбове към изискванията на изменения Финансов
регламент.



изпълнено

C.5

Въвеждане на ефикасна и разходноефективна рамка за
оценка и одобряване на практики за осчетоводяване на
разходите.



не е изпълнено

C.6

Въвеждане на постепенно кръстосано използване на
одити за операциите под непряко управление с наймалко две основни партниращи международни
организации.



частично
изпълнено
(обединено с D1)

D.1

Засилване на последователността и съгласуваността на
функционирането на задачите, свързани с одит и
проверки.



изпълнено
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D.2

Прецизиране и насърчаване на използването на
опростени варианти за разходите (ново действие от
2018 г.).



изпълнено

D.3

Прецизиране и насърчаване на използването на
основано на резултатите финансиране (ново действие от
2018 г.).



в процес на
изпълнение

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

B.1

Разработване на стратегия за по-малко използване на
програмни прогнози и насърчаване на алтернативи с
оглед на опростяването и разходната ефективност.



изпълнено

C.2

Предприемане на действия с оглед използване на
система от критерии за проверки на разходите с цел
проверяване на разходите, извършени от
международните организации в режим на непряко
управление.



изпълнено

C.3

Продължаване и засилване на сътрудничеството с
международните организации с оглед на устойчивото
намаление на грешките.



изпълнено

D.1

Засилване на последователността и съгласуваността на
функционирането на задачите, свързани с одит и
проверки.



изпълнено

D.2

Прецизиране и насърчаване на използването на
опростени варианти за разходите (ново действие от
2018 г.).



изпълнено

D.3

Прецизиране и насърчаване на използването на
основано на резултатите финансиране (ново действие от
2018 г.).



в процес на
изпълнение

D.4

Подобряване на методологията и наръчника на
проучването относно процента остатъчни грешки (ново
действие от 2019 г.)



изпълнено



в процес на
изпълнение

План за действие за 2020 г.
A.1

Опростяване и прецизиране на процедурите и
договорните условия за безвъзмездната финансова
помощ.
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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

B.1

Продължаване и засилване на сътрудничеството с
международните организации с оглед на устойчивото
намаление на грешките.



изпълнено

C.1

Прецизиране и насърчаване на използването на
основано на резултатите финансиране



в процес на
изпълнение

C.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

C.3

Намаляване на прекомерното уравняване на авансово
финансиране (ново действие)



в процес на
изпълнение

C.4

Извършване на оценка на използването на системата от
критерии за проверка на разходите (ново действие)



в процес на
изпълнение

Източник: Европейска комисия, планове за действие за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.
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Приложение IV – Проследяване на изпълнението на препоръките
Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Годи
на

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на
изпълнение
В
значител
на степен

В
известна
степен

Не е
изпълнена

Не е приложима

Недостатъчни данни

ЕСП препоръчва на Комисията:
Препоръка 1:

2017
г.

проследяване отблизо на извършването на
проучването относно процента остатъчни грешки
(RER), по-специално с оглед на това решенията,
основаващи се изцяло на предишна контролна
дейност, да бъдат добре обосновани и напълно
съобразени с методологията;

X 36

Препоръка 2:
възобновяване на оповестяването на
ограниченията в проучването за RER в Годишния
отчет за дейността (ГОД).

X 37

36

За да се избегне практиката да се разчита изцяло на предишна контролна дейност при голям брой операции, Комисията е предоставила на
изпълнителя на проучването относно процента остатъчни грешки насоки през 2018 г. и допълнителни инструкции през 2019 г.

37

ГД „Международни партньорства“ оповестява ограниченията на проучването относно процента остатъчни грешки в своя Годишен отчет за
дейността.
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Годи
на

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на
изпълнение
В
значител
на степен

В
известна
степен

Не е
изпълнена

Не е приложима

Недостатъчни данни

Препоръка 3:
предприемане на решителни стъпки за прилагане
на практика на насоките относно одобряването на
разходите, с цел избягване на прекомерно
уравняване;

X

Препоръка 4:
предприемане на мерки, които да гарантират, че
само действително извършените разходи ще бъдат
одобрявани като разходи за операциите по
Инфраструктурния доверителен фонд ЕС —
Африка.

38

X 38

От една страна Комисията е направила корекции на неприключени договори, като е взела предвид като одобрени разходи само действително
извършените разходи; от друга страна тя е предприела мерки да се предотврати одобряването на поети задължения и разчети, докладвани като
разходи във финансовите отчети на Доверителния фонд за инфраструктура „ЕС—Африка“ (EU-AITF).
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Годи
на

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на
изпълнение
В
значител
на степен

В
известна
степен

Не е
изпълнена

Не е приложима

Недостатъчни данни

Препоръка 5:
създаване на КПИ за наблюдение на
продължителността на съществуване на
авансовите вноски в доверителните фондове.

X 39

Препоръка 6:
да предложи подходящо решение във връзка с
несъответствията между бюджетната процедура и
процедурата на отчитане по ЕФР като част от
настоящите проучвания за периода след
изтичането на Споразумението от Котону.

X 40

39

Продължителността на съществуване на авансовите вноски в доверителните фондове се наблюдава чрез баланса за тази продължителност,
изготвен от ГД „Бюджет“, и нетните вноски, представени в годишните отчети на доверителния фонд.

40

Комисията e направила предложение за нов регламент за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество/Глобална Европа, който включва интегрирането на ЕФР в общия бюджет на ЕС и следователно позволява на Европейския
парламент също така да наблюдава помощта от ЕФР за държавите от АКТБ.
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Анализ на ЕСП на постигнатия напредък
Годи
на

Препоръка на ЕСП

Изцяло
изпълнена

В процес на
изпълнение
В
значител
на степен

В
известна
степен

Не е
изпълнена

Препоръка 1:
2018
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.

X

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
„Международни партньорства“.

X

Препоръка 2:
2019
г.

да формулира резерви за всички области, за които
е установено, че имат високо ниво на риск,
независимо от техния дял от общите разходи и
финансовото им отражение.

Източник: ЕСП.

X

Не е приложима

Недостатъчни данни
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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 2020 г.
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2020 Г. НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА
„ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ДЕЙНОСТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОСМИЯ,
ДЕВЕТИЯ, ДЕСЕТИЯ И ЕДИНАДЕСЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ“
РЕДОВНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ
Разходи
клетка 5:
-

Неизвършени разходи завишени декларирани разходи

Комисията отчита констатацията, която се дължи на техническа грешка от страна на надзорния
орган на изпълнителя, който носи основната отговорност за контролиране на измерванията и
количествата, свързани с извършените работи. Комисията посочва, че окончателният преглед
се извършва след представянето на финалните отчети в края на договора за строителни работи.
-

Разходи, направени извън периода на допустимост:

Комисията отчита констатацията, но би искала да подчертае факта, че договорите на
Механизма за наблюдение на прекратяването на огъня и преходните мерки за сигурност са
част от по-голям проект и че годишната застраховка е подновена в момента на изменението за
удължаване.
Предвид естеството на действията по Механизма за подкрепа на мира в Африка, следва да се
подчертае, че съществува приемственост между едно действие и следващото. Обосновката тук
е, че частта от застраховката, която надхвърля периода на допустимост на включения в
извадката договор, ще бъде от полза за следващия договор.
-

Грешка при възлагането на обществени поръчки — липса на прозрачност в
процедурата за възлагане на обществени поръчки

Комисията отчита констатацията и би искала да подчертае, че реалността на място понякога
може да изисква спешни решения, необходими за оперативния успех на тръжната процедура.
-

Недопустими разходи, начислявани по проекта

Комисията отчита тази грешка в счетоводството, но подчертава, че грешките при
прекомерното уравняване обикновено се коригират в края на договора.
26. Комисията би искала да подчертае, че съществуват договорни разпоредби в споразуменията
за финансово участие и делегиране с международни организации, които обхващат достъпа до
документи. Комисията ще продължи да насочва вниманието на партньорските организации
към потребността от предоставяне на необходимата информация на ЕСП.
Проучване относно процента остатъчни грешки от 2020 г.
31. Проучването относно процента остатъчни грешки е важен елемент в основата на
декларацията на генералния директор, но не е единственият източник на увереност. ГД
„Международни партньорства“ разполага с всеобхватна рамка за вътрешен контрол и
стратегия за контрол, които обхващат целия цикъл на изпълнение. Както е описано в
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годишния отчет за дейността, всички елементи на рамката за контрол служат като градивни
елементи за получаване на увереност.
33. Комисията не е определяла и никога не е характеризирала проучването на процента
остатъчни грешки като ангажимент за изразяване на увереност или като одит. То служи за
конкретна цел и се основава на отделна методология.
Това е оповестено в проучването относно процента остатъчни грешки и в годишния отчет за
дейността на ГД „Международни партньорства“, в който се представя пълна информация за
управлението по правилен и справедлив начин. Комисията не счита, че проучването
подлежи на ограничения, които могат да доведат до подценяване на грешките.
34. Комисията счита, че процентът остатъчни грешки е подходящ за целта и е силно
представителен.
Комисията отбелязва, че:




Действително съществува всеобхватно рамково споразумение между организациите
на ООН и Европейската комисия, което урежда контрола в рамките на проверките.
Когато на изпълнителя не е предоставен достъп до необходимите оправдателни
документи, се допуска грешка.
Финансовият регламент изисква субектите, на които е възложено изпълнението на
средства на ЕС при непряко управление, да демонстрират равнище на финансово
управление и защита на финансовите интереси на ЕС, което е равностойно на това
на Комисията. Това се проверява чрез извършване на предварителна оценка по
стълбове на субекта.

В контекста на разчитане на предишната контролна дейност финансовите и
административни рамкови споразумения не следва да се тълкуват от изпълнителя на
проучването относно процента остатъчни грешки като ограничение за допълнителни
съществени проверки в рамките на проучването на процента остатъчни грешки.
Няколко докладвани грешки се отнасят до операции, при които е извършена предишна работа
по проверката, но при които откритите грешки вероятно са били повторени в непроверената
съвкупност. Съответно рискът от занижаване на докладването на грешки за такива операции е
значително намален.
35. Комисията е на мнение, че прекомерното разчитане на предходна одитна дейност,
осъществена от други лица, следва да се избягва и че при проучването относно процента
остатъчни грешки от 2020 г. не е имало такова прекомерно разчитане.
Изцяло се разчита само на работата, извършена от квалифицирани одитори по рамковия
договор за одит, подписан от Комисията, или на работата, извършена от ЕСП. Решение да се
разчита изцяло на използването на резултати от предходна одитна дейност за конкретна
операция, означава, че не се изисква съществена проверка на операцията. Всички останали
процедури обаче продължават да се прилагат. Процентът на случаите, при които се разчита
изцяло, спадна до 17 % през 2020 г. спрямо 20 % през 2019 г.
Проверките, извършвани в случай на частично разчитане, са по -обширни и включват
съществени проверки, като целта е да се изолира грешката, когато това е възможно.
36. Целта на процента остатъчни грешки е да се предостави представителен процент грешки
за цялата статистическа съвкупност на ЕФР. Съсредоточаването върху високорисковите
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области от тази съвкупност няма да доведе до този резултат. Това е причината, поради която
извадката за процента остатъчни грешки се подбира въз основа на извадка по парична единица.
Това означава, че вероятността да бъде избран договор, приключил през този период, отговаря
пропорционално на стойността му. Това дава възможност резултатите от проучването относно
процента остатъчни грешки да се считат за представителни за всички приключени договори на
ГД „Международни партньорства“.
По-високият риск от грешки, свързан с договори за отпускане на безвъзмездни средства и
споразумения за финансов принос с международни организации, е отразен в значителния брой
процедури за контролна проверка, извършени по време на срока на договора. Важно е да се
подчертае, че се прилагат допълнителни процедури за контрол по отношение на всички
операции по споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и за финансов принос,
включително тези, на които се разчита изцяло или частично. В действителност често се
съобщава за грешки по отношение на операции, за които се е разчитало на предишната
контролна дейност.
Намаляването на броя на операциите, по-малко податливи на грешки (напр. бюджетна
подкрепа), би обезсмислило целта на проучването относно процента остатъчни грешки.
37. Комисията не счита, че приблизителните оценки са „основен фактор, който изкривява
процента остатъчни грешки“. Както Комисията вече докладва през 2019 г., приблизителните
оценки са изключително редки: през 2020 г. имаше седем такива случая на над 412 операции,
включени в извадката. В два от случаите имаше поверителни договори; в един случай
делегацията не функционираше в държавата; в три от случаите организацията вече не е
съществувала и поради това не е била в състояние да предостави документацията; в друг
случай документацията е била унищожена от пожар.
Решението да се направи оценка на грешката не се основава на прост случай, в който не е
предоставена документация. Такива случаи ще доведат до измерена грешка. Приблизителна
оценка се прави само когато специфичните обстоятелства, описани в ръководството за
процента остатъчни грешки, които не предоставят широко право на преценка, са изпълнени и
надлежно документирани.
Забележката относно рисковата премия вече беше изложена в годишния доклад за 2019 г.
относно ЕФР и в свързаните с него отговори на Комисията. Рисковата премия е приета както от
ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, така и от ГД „Международни
партньорства“, за да се подобрят разпоредбите за оценка в методологията на процента
остатъчни грешки.
Рисковата премия от 5 % представлява силно пруденциален подход, предназначен да
гарантира, че процентът на грешките не се подценява.
38. Методологията и наръчникът за процента остатъчни грешки постановяват, че изпълнителят
трябва да класифицира окончателните грешки в десет различни категории, една от които е
„измама и нередности“.
Освен това всички лица, работещи за настоящия изпълнител на проучването относно процента
остатъчни грешки, имат задължението да докладват подозрения за измама съгласно правилата
срещу изпирането на пари. Следователно по закон изпълнителят е длъжен да докладва за всяка
такава дейност.
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39. Освен въвеждането на правилото правило „de minimis“ на резервите, методологията за
определяне на това дали следва да се изразяват резерви заради процентите грешки, не се е
променила между годишния отчет за дейността (ГОД) за 2017 г. и ГОД за 2020 г. Липсата на
резерви в ГОД за 2020 г. не представлява намаляване на обхвата, а е резултат от стриктното
прилагане на методиката.
40. Проучването относно процента остатъчни грешки е един от инструментите в процеса на
изграждане на увереност. Ограниченията са добре известни на Комисията и се вземат предвид от
нея при оценяването на силните и слабите страни на системата ѝ за управление. Комисията счита,
че взети заедно, всички тези елементи гарантират, че информацията за управлението в годишния
отчет за дейността на ГД „Международни партньорства“ е представена вярно и точно.
41. Комисията счита, че правилото „de minimis“ за изразяване на резерви в годишните отчети
за дейността на генералните директори (ГОД) следва да продължи да се прилага. Неговата цел
е броят на резервите да се ограничи до съществените такива, като едновременно с това се
запази прозрачността при докладването за управлението.
Резервите, свързани със случаи, при които процентът на остатъчна грешка е над прага на
същественост от 2 %, се смятат за несъществени за сегменти, които представляват по-малко от
5 % от общите плащания на отдела и имат финансово отражение от по-малко от 5 милиона
евро. Поради тази причина остойностени резерви, които не надхвърлят двата прага, не са
необходими.
При вземане на решение за липса на резерви, всички служби на Комисията извършват
подробен преглед на всички аспекти на увереността при спазване на всички насоки и
инструкции на централните служби на Комисията.
Независимо от това продължава да се гарантира пълна прозрачност на докладите на
ръководството: случаите, за които правилото е било приложено, са надлежно посочени в
годишния отчет за дейността. Тези случаи се проследяват внимателно.
Като се има предвид всичко изложено по-горе, Комисията е на мнение, че ГД „Международни
партньорства“ дава вярна и точна представа за своите рискове в своя годишен отчет за
дейността и че въвеждането на правилото „de minimis“ не се отразява отрицателно на
цялостната ѝ оценка на финансовото управление и на нейната декларация за достоверност.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
Препоръки
49. Комисията подчертава, че макар двете препоръки от 2018 г. да не са изцяло изпълнени, ГД
„Международни партньорства“ продължава да предприема действия за справяне с проблемите,
установени от ЕСП във връзка с проучването относно процента остатъчни грешки и
сътрудничеството с международни организации в контекста на настоящата и предходната
декларация за достоверност (вж. също отговора на Комисията на препоръка 1). Комисията
отбелязва, че препоръка 2 от годишния доклад на ЕСП за 2019 г. не е изпълнена, тъй като тази
препоръка не може да бъде приета.
Препоръка 1
Комисията приема тази препоръка.
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Комисията ще продължи да насочва вниманието на партньорските организации към
необходимостта от предоставянето на ЕСП на документите и информацията, необходими за
изпълнението на нейната задача. Вж. също отговора на Комисията по точка 26.
Препоръка 2
Комисията не приема тази препоръка.
От финансовата 2019 година в годишните отчети за дейността на генералните директори беше
въведено правило „de minimis“ във връзка с изразяването на резерви. Неговата цел е броят на
резервите да се ограничи до съществените такива, като едновременно с това се запази
прозрачността при докладването за управлението.
Независимо от това пълната прозрачност на докладването за управлението продължава да бъде
гарантирана (тъй като случаите, в които е било приложено правилото, са надлежно посочени в
годишния отчет за дейността). Вж. също отговора на Комисията по точка 41.
Препоръка 3
Комисията приема тази препоръка.
Комисията ще разгледа възможността за въвеждане на позоваване в методологията за
определяне на процента остатъчни грешки или в заданието, за да придаде официален характер
на съобщаването на Комисията за предполагаеми рискове от измами на подходящото равнище.
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АВТОРСКО ПРАВО
© Европейски съюз, 2021 г.
Политиката на ЕСП относно повторната употреба се изпълнява в съответствие с
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),
съдържанието на информацията на ЕСП, притежавана от ЕС, е лицензирано по
„Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че
повторното използване е позволено, при условие че са посочени първоначалните
източници и извършените промени. Лицето, което използва информацията
повторно, следва да не изменя първоначалния смисъл или послание на
документа. ЕСП не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на
повторното използване.
Уреждането на допълнителните права в случаите, когато дадено съдържание
изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на
ЕСП, или когато са използвани материали от трети страни, е Ваша отговорност.
В случаите, когато е получено разрешение, то отменя горепосоченото общо
разрешение и ясно посочва всички ограничения при използването.
За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС,
е възможно да е необходимо да поискате разрешение директно от носителите на
авторските права.
Глава 6 — Каре 6.3:

© ABACO Group
Глава 8 – Приложение 8.1, ЕФР – Приложение II:
Данни на картата от © OpenStreetMap с лиценз Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 (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 повторна употреба и не са Ви преотстъпени.
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 Европейската сметна палата
Логото на Европейската сметна палата не може да бъде използвано без
предварително разрешение от нейна страна.
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