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СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 287, параграф 4 от него, 

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. 
(„Регламент за Европейската прокуратура“) за установяване на засилено 
сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, 

като взе предвид измененото и допълнено Решение № 001/2020 на колегията на 
Европейската прокуратура от 29 септември 2020 г. за установяване на правила 
относно Условията за работа на европейските делегирани прокурори (ЕДП), 

като взе предвид искането на Европейската прокуратура, отправено до 
Европейската сметна палата на 22 ноември 2022 г., за становище относно 
предложението ѝ за изменение на Условията за работа на европейските 
делегирани прокурори с оглед на коригирането на основното им 
възнаграждение, 

като взе предвид становище 05/2022 на Европейската сметна палата относно 
предишното предложение на Европейската прокуратура за изменение на същите 
Условия за работа, 

като има предвид, че: 

1) понастоящем Европейската прокуратура не изплаща надбавки за деца на 
издръжка на европейските делегирани прокурори, но тези служители се 
ползват от съответните данъчни облекчения от ЕС в техните заплати. 

2) в решение на Общия съд на Европейския съюз (Дело T-484/18) наред 
с другото беше потвърдено, че служителите на ЕС, които нямат право и не 
получават от своя работодател надбавка за деца на издръжка, нямат право 
и на съответните данъчни облекчения върху заплатата от ЕС, предвидени в 
Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 
година относно определяне на условията и процедурата за прилагане на 
данъка в полза на Европейските общности. 

3) Правната служба на Комисията е уведомила компетентните служби на 
Комисията, които през октомври 2022 г. са информирали Европейската 
прокуратура, че EДП не могат да се ползват от надбавките от ЕС за деца на 
издръжка и че детските надбавки, получавани от държава членка, не им 
дават право на данъчно облекчение. 

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
https://ec.europa.eu/info/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-employment-european-delegated-prosecutors-2020-oct-13_bg
https://ec.europa.eu/info/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-employment-european-delegated-prosecutors-2020-oct-13_bg
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
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Въведение 
01 Всяка участваща държава има най-малко двама европейски делегирани 
прокурори, които пребивават в своята държава членка. Европейската прокуратура 
ангажира тези ЕДП като специални съветници в съответствие с Условията за 
работа на другите служители на ЕС. 

02 Европейската прокуратура предлага изменение на Условията за работа на 
европейските делегирани прокурори: Решението на колегията на Европейската 
прокуратура 001/2020 за определяне на правила относно Условията за работа на 
европейските делегирани прокурори, изменено и допълнено с Решения 017/2021 
и 103/2021 на колегията на Европейската прокуратура, в което понастоящем 
възнаграждението на ЕДП се определя на 80 % от това на длъжностно лице със 
степен AD9, се изменя, както следва: 

Член 14, параграф 1, буква а): „а) основното месечно възнаграждение за 
ниво 1 от скалата, посочена в член 12 от настоящото Решение, което 
съответства на основната месечна заплата на длъжностно лице във 
функционална група AD, степен 9, стъпка 1, както е предвидено в таблицата 
в член 66 от Правилника за длъжностните лица. Основното месечно 
възнаграждение се увеличава с 6 % за всяко следващо ниво на тази скала.“ 

03 Европейската прокуратура ни информира, че това предложение има за цел 
да повиши привлекателността на длъжностите на европейските делегирани 
прокурори в държавите членки. То заменя предложението на Европейската 
прокуратура от април 2022 г. за изплащане на детски надбавки на ЕДП. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_bg
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_bg
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-04/2021.017_Amendment_CoE_EDPs.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-12/2021.103_Decision_on_Declaration_of_interests_members_of_the_College_and_EDPs.pdf
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Общи бележки 
04 Независимостта на Европейската прокуратура е предвидена в Регламента за 
нейното създаване. В него се посочва, че европейските делегирани прокурори 
следва да бъдат ангажирани като специални съветници. Условията за работа на 
другите служители на ЕС (член 123), които се прилагат за специалните съветници, 
дават възможност на Европейската прокуратура да определя равнището на 
заплатите за ЕДП в рамките на бюджетните и други правни ограничения. Поради 
това ЕСП не коментира величината и естеството на предложеното увеличение на 
възнагражденията. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Конкретни коментари 

Бюджетни изисквания 

05 Предложеното изменение на възнаграждението на ЕДП ще доведе до 
увеличение от 25 % на основната месечна заплата на всички ЕДП. Европейската 
прокуратура е изчислила, че това ще струва между 2,4 млн. и 3,8 млн. евро за 
2023 г. Това е значително увеличение в сравнение с предходното предложено от 
Европейската прокуратура изменение да се предоставят на ЕДП с деца надбавки 
от ЕС за деца на издръжка, които според разчетите на Европейската прокуратура 
възлизат на 0,8 млн. евро годишно. Настоящият бюджет за възнагражденията на 
ЕДП за 2023 г., преди да се разгледа въздействието на предложеното изменение, 
възлиза на 9,8 млн. евро (от общо 65,5 млн. евро бюджет на Европейската 
прокуратура). 

06 Както посочваме в нашето Становище 05/2022, допълнителните разходи 
следва да бъдат разгледани при бъдещите обсъждания на годишния бюджет. 

07 Отбелязваме, че в становището си от 11 януари 2023 г. относно 
предложението на Европейската прокуратура службите на Комисията са заявили, 
че могат да дадат одобрението си само ако предложеното структурно увеличение 
няма да изисква допълнителни финансови вноски от Съюза. 

Данъчни облекчения 

08 След съответното решение на Общия съд на Европейския съюз (дело T-
484/18) и както беше признато от Европейската прокуратура и Комисията, няма 
правно основание за предоставяне на данъчно облекчение на ЕС за европейските 
делегирани прокурори. Европейската прокуратура следва да разгледа 
възможността да си възстанови от ЕДП данъчните облекчения, предоставени през 
последните две години, в съответствие с член 17, параграф 1 от Решение 
№ 001/2020 на колегията на Европейската прокуратура, в който се предвижда, че 
всяка неоснователно платена сума се възстановява, ако получателят е знаел, че 
няма основателна причина за плащането или надплащането е било толкова явно, 
че той на би могъл да не узнае за него. 

  

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_bg
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_bg
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Заключителни бележки 
09 Европейската прокуратура има право да взема решения относно 
възнаграждението на ЕДП. Предложеното увеличение на възнаграждението на 
ЕДП би представлявало значителни допълнителни разходи за Европейската 
прокуратура и следва да бъде разгледано и съгласувано с Европейската комисия 
в бъдещите бюджети. Европейската прокуратура също така трябва да разгледа 
възможността за възстановяване на предоставените на ЕДП през последните две 
години данъчни облекчения на ЕС. 

Настоящото становище беше прието от Одитен състав V с ръководител Jan Gregor 
— член на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 24 
януари 2023 г. 

 За Европейската сметна палата 

 

 Tony Murphy 
 Председател 
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https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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