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Предговор от Председателя  

 

Следващите страници съдържат обобщение на основните коментари, 
предоставени от Европейската сметна палата на съзаконодателите на ЕС — 
Европейския парламент и Съвета, които да бъдат взети предвид при обсъждането 
и вземането на решение относно законодателните предложения на Комисията за 
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.  

Настоящата публикация представя кратък преглед на нашите съвети за 
подобрение в няколко области на бюджета. Тя се основава главно на 
становищата, публикувани от Сметната палата във връзка с предложенията на 
Комисията през 2018 г., както и на наскоро публикуваните информационни 
документи и други доклади на ЕСП, посветени на финансите на ЕС и на 
придобития досега опит. Коментарите на ЕСП са насочени по-специално към 
предложената процедура за определяне на приоритетите при разходването на 
средства на ЕС, гъвкавостта на бюджета на ЕС, ориентацията към постигане на 
резултати и опростяването на административните процедури, както и към 
механизмите за отчитане и одит.  

ЕСП е длъжна да подчертае, че за да бъде ефективен, парламентарният надзор 
следва да се основава на надеждни механизми за отчитане. По тази причина 
отправихме предложение Европейската сметна палата по принцип да бъде 
упълномощена да действа като външен одитор на всички органи, създадени от 
Европейския съюз. 
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Като обща позиция ЕСП приветства усилията на Комисията за модернизиране на 
бюджета на ЕС за периода след 2020 г. Същевременно в нашите становища 
относно законодателните предложения на Комисията, както и в нашите доклади, 
са посочени няколко потенциални риска, установени са редица слабости и се 
предлагат конкретни подобрения. За някои от тях ще са необходими изменения 
на самите основни законодателни актове, но Комисията би могла да въведе 
много други подобрения с приемането на делегирани актове и актове за 
изпълнение, за да може това законодателство да се прилага на практика. 
Комисията рядко се е консултирала с Европейската сметна палата относно 
незаконодателни актове — въпреки че те често съдържат основни разпоредби, 
засягащи редовността и ефективността на разходите на ЕС.  

Понастоящем Комисията има за цел да приеме законодателния пакет за МФР до 
края на 2019 г., което вече представлява немалко закъснение от първоначалния 
график. Това означава, че времето е много ограничено. Опитът от периода 2014—
2020 г. показва колко трудно е да се навакса, ако има забавяне при приемането 
на законодателната рамка. Затова ЕСП насърчава Европейския парламент 
и Съвета да постигнат политическо споразумение възможно най-скоро, за да 
може изпълнението да започне веднага след началото на програмния период 
през 2021 г.  

Klaus-Heiner Lehne 
Председател 
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Коментари на ЕСП относно 
предложението на Комисията за 
МФР за периода 2021—2027 г. 

Общи въпроси — какви са коментарите на ЕСП? 
В първи раздел са обобщени коментарите на ЕСП относно основното 
предложение на Комисията за многогодишната финансова рамка (МФР) за 
периода 2021—2027 г. по отношение на четири специфични аспекта: 

— процедурата за определяне на приоритетите за разходите на ЕС съгласно 
стратегическите съображения; 

— гъвкавостта на бюджета на ЕС и предложеното разпределение на средствата; 

— опростяване на процедурите и ориентация към постигането на резултати при 
разходните програми; 

— механизми за отчитане. 

Важно е във всеки един момент да се има предвид, че ролята на ЕСП не е да 
оценява предложените политически приоритети или разпределянето на 
средствата по новата МФР. 
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Приоритетите за разходите основани ли са на стратегически съображения? 

ЕСП приветства предложението на Комисията за съгласуване на структурата на 
бюджета и разпределянето на ресурсите с нейните политически приоритети и за 
съсредоточаване на разходите върху мерки, които безспорно създават добавена 
стойност от участието на ЕС.  

Сметната палата отбелязва обаче, че Комисията е започнала преговори за 
финансово планиране за периода 2021—2027 г. въпреки липсата на политическо 
споразумение със и между държавите членки относно стратегическите цели на ЕС 
за следващите години. Действащата в момента стратегия „Европа 2020“ ще 
приключи преди началото на новия период на МФР. В резултат на това 
предложението на Комисията е по-скоро средство за определяне на 
политическите цели на ЕС за периода след 2020 г., отколкото стъпка към тези 
цели. ЕСП счита, че е важно законодателите на ЕС да гарантират през целия 
период на МФР, че финансовото планиране на ЕС надлежно отчита всички 
промени в целите. 

Освен това ЕСП констатира, че Комисията все още не е предложила стабилна 
концепция за добавената стойност от участието на ЕС, която би послужила като 
основа за цялостна оценка на разходите и ползите от членството в ЕС.  

Какви промени са предложени за подобряване на гъвкавостта на бюджета 
и отпускането на финансиране? 

Комисията отправя няколко предложения, свързани с подобряването на 
цялостната гъвкавост на бюджета (като например вдигане на тавана на 
собствените ресурси, премахване на ограниченията върху маржа между тавана на 
МФР за годишните бюджетни кредити за плащания и плащанията, извършени 
през дадена година, и създаване на резерв за неизползвани бюджетни кредити 
за поети задължения и отменени бюджетни кредити).  

От гледна точка на доброто финансово управление ЕСП е съгласна, че тези 
промени биха могли да улеснят реагирането с по-бързи и ефективни действия 
в случай на непредвидени нужди. Сметната палата отбелязва също, че 
предложението специалните инструменти — като например Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, 
Резерва за спешна помощ и Инструмента за гъвкавост — да се считат извън 
годишните тавани за бюджетните кредити за плащания би внесло яснота относно 
ситуацията.  

По отношение на еволюцията на разходите за МФР за периода 2021—2027 г., 
трябва да се вземат предвид редица фактори (като инфлацията и отражението на 
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излизането на Обединеното кралство от ЕС върху бюджета), когато се прави 
каквото и да било сравнение с МФР за периода 2014—2020 г. (вж. също така 
приложение II). ЕСП отбелязва също така, че Комисията не е основала своите 
предложения за промяна в разходните приоритети на базата на оценка на 
добавената стойност от участието на ЕС във всяка област. На последно място, 
Комисията следва да изясни основните допускания, залегнали в предложението 
за МФР, в подробен финансов план.  

Освен това приоритетите при разходването на средствата в МФР 
и разпределението на финансирането като цяло може да се наложи да бъдат 
преразгледани в светлината на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, което 
може да доведе до намаляване на размера на наличните средства.  

И накрая, Комисията следва да превърне в приоритет осигуряването на 
достатъчно бюджетни кредити за плащания в МФР за периода 2021—2027 г. за 
изпълнение на неизпълнените поети задължения от настоящата МФР и всички 
нови задължения, които трябва да бъдат поети до края на 2027 г.  

Доколко убедителен е фокусът върху опростяването и постигането на 
резултати? 

Комисията предлага да намали броя на разходните програми и да прилага по-
опростени правила. Това би довело до намаляване на административната тежест 
за бенефициентите и националните или регионалните органи, които управляват 
средствата от ЕС. По отношение на приходите Комисията също така предлага да 
прекрати механизма за корекции, който се прилага за вноските на държавите 
членки към бюджета.  

ЕСП приветства общите насоки на тези предложения. Тя обаче счита, че е твърде 
рано да се прецени дали такива мерки ще доведат до повишаване на 
ефективността на действията на ЕС. По-специално, опростяването следва да се 
използва по-скоро за премахване на ненужни правила или процедури, отколкото 
само за консолидиране на съществуващите правилници. Освен това, особено при 
споделеното управление, Комисията ще трябва да следи за това, че правилата на 
държавите членки постигат необходимия баланс между лесното прилагане 
и гарантирането на правилното изразходване на средствата на ЕС. 

Комисията възнамерява също така да засили акцента върху резултатите от 
изпълнението на всички разходни програми. Отчасти това ще бъде постигнато 
чрез определянето на по-ясни цели и по-малко на брой, но по-качествени, 
показатели за изпълнението. 
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Сметната палата е съгласна обаче, че е от голямо значение към всички програми 
да бъде приложена единна стабилна рамка на изпълнението, която да може да се 
използва систематично за мониторинг на ефективността на разходването на 
средствата на ЕС. 

Как да се подобри отчитането? 

Комисията предлага създаването на по-съгласувана и прозрачна рамка за своите 
разходни програми. По-малко инструменти ще бъдат финансирани със средства 
извън бюджета на ЕС. ЕСП счита, че и двете мерки вероятно ще засилят 
отговорността за отчитане като цяло.  

От съществено значение е разходните програми на ЕС да отговарят на най-
високите стандарти за публично отчитане и прозрачност. В тази връзка ЕСП 
подкрепя разработването на широк набор от принципи на отчитане, които биха 
могли да бъдат включени в междуинституционалното споразумение, 
придружаващо предложението за МФР. 

 

Повече подробности ще откриете в нашия 

— Информационно-аналитичен документ относно предложението на 
Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., 
публикуван на 10 юли 2018 г.  

— Становище № 5/2018 във връзка със собствените ресурси, публикувано на 
11 октомври 2018 г. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_BG.pdf
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Приходи — какви са коментарите на ЕСП? 
Настоящият раздел съдържа обобщение на коментарите на ЕСП относно 
законодателните предложения на Комисията във връзка със собствените ресурси, 
които са публикувани като част от пакета за МФР на 2 май 2018 г. 

 

За следващия период на МФР Комисията предлага да се запазят митата като един 
от собствените ресурси на ЕС, но при по-ниско равнище на събираемост за 
държавите членки. Тя предлага също да се запазят ресурсите на база БНД като 
значителен източник на приходи и да се опрости изчислението на вноските, 
събирани въз основа на компонента ДДС. Тези три компонента на собствените 
ресурси заедно биха представлявали общо 87 % от приходите на ЕС. 
В допълнение, ще бъдат въведени три нови компонента на собствените ресурси, 
които се основават на нов данъчен режим за дружествата в ЕС, Схемата на ЕС за 
търговия с емисии и данък върху нерециклирани пластмасови опаковки. 

Общото заключение на Сметната палата е, че предложената система за 
финансиране на ЕС остава сложна. Освен това ЕСП отбелязва няколко проблема, 
които може да доведат до понижаване на ефективността на предложените нови 
собствени ресурси. Например Комисията предлага ресурса, събиран въз основа 
на Схемата на ЕС за търговия с емисии, да се изчислява като процент от 
постъпленията от тръжната продажба на квоти за емисии, чийто общ обем е 
фиксиран. Въпреки че със сигурност би генерирало приходи, това няма да 
създаде допълнителен стимул за държавите членки да намалят емисиите на 
парникови газове. Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД) ще бъде въведена едва няколко години след началото на новата 
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МФР. И на последно място, ще е необходимо държавите членки да хармонизират 
начина, по който събират и изчисляват данните за рециклирането на пластмаса, 
които след това следва да се проверяват от Комисията.  

ЕСП също така счита, че Комисията следва да преразгледа предложението си за 
опростяване на ресурсите на база ДДС, тъй като допусканията, които използва за 
изчисляване на новите вноски, не съответстват на стъпките в обосновката на 
опростяването. 

За да се компенсира въздействието от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС 
и включването на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в бюджета на ЕС, 
Комисията предлага увеличаване на таваните за собствените ресурси. Тя също 
така предлага да се премахнат постепенно механизмите за корекция, които 
понастоящем се прилагат за някои държави членки. Това би направило системата 
по-прозрачна и не толкова сложна. Комисията обаче не предвижда 
в предложението този процес да бъде завършен до 2026 г. 

Повече подробности ще откриете в  

— Становище № 5/2018 относно собствените ресурси, публикувано на 
11 октомври 2018 г. 

Разходи — какви са коментарите на ЕСП? 
В настоящия раздел са обобщени коментарите на ЕСП относно предложенията на 
Комисията за следните основни разходни области: 

— Научни изследвания и иновации; 

— Сближаване; 

— Земеделие и природни ресурси;  

— Съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество;  

— Програма InvestEU. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_BG.pdf
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Научни изследвания и иновации  
На 7 юни 2018 г. Комисията прие своето предложение за „Хоризонт Европа“ — 
програма за научни изследвания и иновации на стойност 100 млрд. евро, която 
ще наследи „Хоризонт 2020“.  

 

От ЕСП не беше поискано да предостави становище относно това предложение. 
Тя обаче отправи редица предложения за опростяване на участието в 
„Хоризонт 2020“ в публикуван неотдавна информационен документ.  

Така например ЕСП предложи Комисията да разшири допълнително 
използването на опростени варианти за разходите, за да се увеличи броят на 
малките и средните предприятия (МСП) и новите участници, които се включват 
в програми за научни изследвания на ЕС. При тази мярка Комисията следва да се 
стреми да смекчи всички рискове, свързани с опростените варианти за разходите 
(вж. раздела относно политиката на сближаване, стр. 12). 

Сметната палата също така посочи, че предложенията за научни изследвания, 
които вече са били оценени като висококачествени от Комисията, но за които 
няма финансиране от ЕС в областта на научните изследвания, биха могли да 
бъдат финансирани чрез други европейски или национални програми, без да е 
необходима друга процедура за подбор. Това би могло да помогне за 
намаляване на административната тежест за участниците. 
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Повече подробности ще откриете в  

— Информационния документ „Принос за опростяване на правилата на 
програмата на ЕС за научни изследвания след „Хоризонт 2020“, 
публикуван на 21 март 2018 г. 

 

Сближаване 
На 29 май 2018 г. Комисията публикува своето предложение за регламент за 
общоприложимите разпоредби (РОР) за седем фонда на ЕС със споделено 
управление: Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален 
фонд плюс, Кохезионен фонд, Европейски фонд за морско дело и рибарство, 
фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмент за 
управление на границите и визите. Взети заедно, тези средства възлизат на около 
360 млрд. евро, което представлява около 30 % от общия бюджет за 2021—2027 г.  

 

Условия за финансиране и насоченост към резултатите 

ЕСП счита, че усилията на Комисията за укрепване на връзката между 
използването на средства на ЕС и европейския семестър, както и преминаването 
от предварителни условия към по-прости „благоприятстващи“ условия, показват 
положително развитие. При липсата на обща за ЕС стратегия или на набор от цели 
обаче, които да предоставят ясна визия за това какво иска да постигне ЕС чрез 
своите политики, държавите членки ще трябва сами да определят стратегически 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_BG.pdf
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цели за съответните фондове. Ще е необходимо да се гарантира, че тези 
национални/регионални цели са достатъчно амбициозни.  

Гъвкавост 

Като цяло ЕСП приветства различните мерки за увеличаване на гъвкавостта на 
бюджета на ЕС, включени в предложението за РОР. Въпреки това някои от тях 
могат да увеличат административната тежест за националните или регионалните 
органи (например планирането на разпределяне на средствата на два етапа) или 
да изискват допълнителни разяснения.  

Опростяване 

В предложението ясно личи тенденцията в Комисията за опростяване, която 
Сметната палата подкрепя напълно. В някои случаи обаче ЕСП счита, че 
потенциалните ползи от опростяването се компенсират от рискове за 
съответствието и доброто финансово управление. По-специално:  

— опростяването може да бъде за сметка на яснотата за бенефициентите 
и националните или регионалните администрации;  

— широкият спектър от предложени мерки (напр. опростени варианти за 
разходите, финансиране, което не е свързано с разходи) би могъл да 
означава възстановяване на плащания, които са непропорционални на 
направените разходи, което представлява риск за икономическата 
ефективност; и 

— премахването на определени характеристики, като например 
предварителните оценки на програмите, оценките на големи проекти, 
стратегическото докладване и резерва за изпълнение, би отслабило 
въведените механизми за постигане на резултати. 

И на последно място, годишното финансиране в тази област на политиката се 
отпуска за всяка програма в началото на програмния период. Всяка част от 
годишното финансиране, за което дадена държава членка не кандидатства 
в рамките на предварително определения срок, се приспада автоматично от 
размера на разпределените средства и се връща в бюджета на ЕС. Комисията 
предлага да се намали периодът на използване от 3 на 2 години, което ЕСП счита 
за стъпка в правилната посока.  

Отговорност за отчитане  

Приемането на предложението би довело до прехвърляне на отговорността за 
изпълнението на държавите членки, до разширяване на механизмите за единен 
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одит и до ограничаване на ролята на Комисията. Ако бъдат приложени правилно, 
тези промени със сигурност имат потенциала да намалят административните 
разходи и да повишат ефективността. Но те също така ще премахнат надзора, 
което би създало риск от увеличаване на нередностите при изразходването на 
средствата, и в крайна сметка биха могли да застрашат напредъка във вътрешния 
контрол, постигнат през последните 20 години.  

Повече подробности ще откриете в 

— Информационно-аналитичния документ относно опростяването на 
изпълнението на политиката на сближаване след 2020 г., публикуван на 28 
май 2018 г. 

— Становище № 6/2018 относно регламентa за общоприложимите 
разпоредби, публикувано на 31 октомври 2018 г. 

Земеделие и природни ресурси 
На 1 юни 2018 г. Комисията публикува своето предложение във връзка с общата 
селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г., която ще разполага 
с финансиране в размер на около 330 млрд. евро. Ключовите промени 
в сравнение с настоящия програмен период могат да бъдат обобщени, както 
следва:  

— един стратегически план по ОСП за всяка държава членка за всички разходи 
по ОСП (преки плащания, развитие на селските райони и пазарни мерки); 

— стъпки за преминаване към система, насочена към постигането на резултати; 

— преразглеждане на дефиницията за допустими разходи (въз основа на 
докладваните крайни продукти и услуги и на нова концепция за 
законосъобразност и редовност); 

— промени в системите за контрол, по-специално за сертифициращите органи. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_BG.pdf
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Условия за финансиране и насоченост към постигането на резултати  

ЕСП приветства намерението на Комисията да премине към модел на ОСП, 
основан на постигането на резултати. Липсата на ясни, конкретни и количествено 
изразени цели на ЕС обаче създава несигурност относно начина, по който 
Комисията ще оценява стратегическите планове за ОСП на държавите членки. 
Сметната палата изразява също съжаление, че предложената рамка на 
изпълнението предоставя само слаби стимули: може да има значително 
разминаване между цели и резултати, със слабо отражение върху финансирането 
от ЕС, а успешните резултати биха могли да доведат най-много до незначителен 
„бонус за постигнати резултати“. 

Тя изразява съмнение по отношение на възгледа на Комисията, че 
предложението ще укрепи връзките на ОСП с целите в областта на околната 
среда и климата. ЕСП също поставя въпроса как Комисията възнамерява да оцени 
или измери въздействието на предложените промени върху околната среда. 

И на последно място, ЕСП отбелязва, че преките плащания за земеделските 
стопани и занапред ще продължат да бъдат най-големият дял от разходите за 
ОСП. Предложението не съдържа достатъчно данни, че земеделските стопани 
наистина се нуждаят от тази форма на подпомагане на доходите. 

Опростяване 

Комисията предлага намаляване на броя на регламентите, формиращи 
законодателната рамка, от пет на три. Със сигурност обединеното програмиране 
на мерките, понастоящем разделени между Европейския фонд за гарантиране на 
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земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), в единен национален стратегически план по ОСП би могло да 
спомогне за гарантирането на съгласуваност. Не е ясно обаче дали ОСП би 
станала по-опростена като цяло, тъй като в други отношения сложността ще се 
увеличи (например предложението въвежда екосхема с подобни цели на други 
два екологични инструмента). 

Отговорност за отчитане  

Оценката на Комисията за допустимост ще се основава на крайните продукти 
и услуги и на системата за оперативно управление, но ще изключва правилата, 
съдържащи се в стратегическите планове по ОСП по отношение на отделните 
бенефициенти. Предложението не предлага определение за „краен 
продукт/услуга“. Според ЕСП обаче, при някои мерки крайните продукти и услуги 
зависят от спазването на ангажиментите от страна на бенефициентите, 
определени в стратегическите планове. Затова не е ясно как ще се оценява 
допустимостта на някои разходи. 

В допълнение, предложението отслабва надзорната роля както на държавите 
членки, така и на Комисията, по следните начини:  

— както и в миналото, разплащателните агенции ще имат задачата да 
гарантират законосъобразността и редовността на операциите, финансирани 
по ОСП, а сертифициращите органи ще проверяват функционирането на 
системите за управление. Не е ясно обаче дали тези проверки ще обхващат 
и установените определения и всички специфични критерии за допустимост 
в стратегическите планове. Освен това, вече няма да е задължително 
сертифициращите органи да проверяват законосъобразността и редовността;  

— Комисията, макар да носи крайната отговорност за изпълнението на 
бюджета, няма повече да получава статистически данни от проверките от 
разплащателните агенции и следователно няма да може да изчислява 
недопустимите разходи. Настоящата практика на сертифициращите органи 
да дават увереност по отношение на плащанията за отделните земеделски 
стопани, също ще бъде прекратена.  
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Повече подробности ще откриете в 

— Информационния документ относно бъдещето на ОСП, публикуван на 19 
март 2018 г.;  

— Становище № 7/2018 относно бъдещето на ОСП, публикувано на 7 ноември 
2018 г. 

Съседство, сътрудничество за развитие и международно 
сътрудничество  
На 14 юни 2018 г. Комисията представи своето предложение за Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИСРМС), 
сформиран чрез сливане на няколко съществуващи инструмента за външна 
дейност. За изпълнение на ИСРМС за периода 2021—2027 г. се предлага 
финансиране в размер на 89,2 млрд. евро. 

 

Oпростяване и гъвкавост 

Предложението несъмнено има потенциал да опрости операциите в тази област 
на политиката. По-специално ЕСП приветства факта, че включването на ЕФР 
в ИСРМС би го привело в рамките на бюджета на ЕС. В резултат ще бъде 
постигната по-голяма съгласуваност между различните фондове на ЕС, 
предоставящи финансова подкрепа, и по-силен демократичен контрол от страна 
на Европейския парламент. Остава да се види дали сливането на фондове само 
по себе си ще е достатъчно, за да позволи по-гъвкав отговор на непредвидени 
предизвикателства и кризи. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_BG.pdf
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Комисията предлага също да се увеличат праговете, над които трябва да се 
приемат планове за действие и мерки, въведени с актове за изпълнение. 
Предложените прагове са два пъти по-високи от тези за ЕФР. Това би могло да 
отслаби механизмите за надзор. 

Изпълнение 

ЕСП счита, че предложеният подход, основан на постигането на резултати, следва 
да се прилага във всички случаи, не само за държавите от европейската политика 
за съседство. Аналогично, използването на програмиране, основано на 
постигането на резултати, следва да обхване и тематичните програми. 

Сметната палата препоръчва на Комисията, при изготвянето на оценката ѝ на 
ИСРМС, да прави по-ясно разграничение между самия регламент 
и произтичащите от него мерки. Освен това специфичните цели, определени 
в регламента, следва да бъдат по-тясно свързани с ключови показатели за 
изпълнение. 

Като се има предвид, че ЕФР ще бъде включен в рамките на бюджета на ЕС, ЕСП 
счита, че правилата за бюджетна подкрепа във Финансовия регламент за ЕФР 
също следва да бъдат приведени в съответствие с правилата, приложими за 
общия бюджет на ЕС. В допълнение, остава да се изясни обхватът на правото на 
преценка на Комисията по отношение на бюджетната подкрепа за отвъдморските 
страни и територии (ОСТ).  

Повече подробности ще откриете в  

— Становище № 3/2018 относно предложението за регламент на Съвета във 
връзка с финансовия регламент, приложим за единадесетия Европейски 
фонд за развитие, публикувано на 1 октомври 2018 г. 

— Становище № 10/2018 относно създаването на Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, 
публикувано на 17 декември 2018 г.  

Програма InvestEU  
На 6 юни 2018 г. Комисията предложи създаването на програма InvestEU за 
подпомагане на инвестициите в ЕС. Тя смята, че новият фонд ще мобилизира 
допълнителни инвестиции в размер на около 650 млрд. евро. Това ще бъде 
постигнато чрез предоставянето на гаранция от бюджета на ЕС в размер на 
38 млрд. евро по примера на ориентирания към търсенето Европейски фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден през периода 2014—2020 г.  

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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От ЕСП не беше поискано да предостави становище относно това предложение. 
В наскоро публикувани доклади и становище обаче ЕСП отправи редица 
коментари относно взаимното допълване на ЕФСИ с други финансови 
инструменти и бюджетни гаранции, методите, използвани за оценка на 
равнището на мобилизираните допълнителни инвестиции и географското 
разпределение на проектите, и по-общо — използването на финансови 
инструменти за финансиране на политиките на ЕС.  

Освен това Сметната палата вече е констатирала наличието на пропуски 
в отчитането в областта на управлението и докладването относно разходването 
на средства от бюджета на ЕС. Обединяването на всички централно управлявани 
финансови инструменти в една програма е положителна стъпка към намаляване 
на този риск. ЕСП смята, че тази оценка важи в същата степен за предложението 
на Комисията. 

На последно място, Комисията ще трябва да внимава, когато делегира правото да 
се поемат задължения във връзка с бюджета на ЕС на потенциално широк кръг 
партньори. Одиторите също така считат, че Комисията следва да представя 
подробен анализ на цялостната финансова експозиция на бюджета на ЕС, когато 
предлага законодателни актове, които водят до създаването или добавянето на 
значителни условни задължения.  
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Повече подробности ще откриете в 

— Становище № 2/2016 във връзка с ЕФСИ, публикувано на 11 ноември 
2016 г.;  

— Становище № 6/2018 относно РОР, публикувано на 31 октомври 2018 г. 

 

Хоризонтални аспекти — какви са коментарите на ЕСП? 
В четвърти раздел е представен преглед на коментарите на ЕСП във връзка 
с хоризонталните аспекти на предложенията на Комисията, свързани с приходите 
и разходите на ЕС. 

Гарантиране на принципите на правовата държава  
През май 2018 г. Комисията изготви проект на регламент за защита на бюджета на 
ЕС от „широко разпространено незачитане“ по отношение на принципите на 
правовата държава в държавите членки (като например недостатъчна 
независимост на съдебната власт или неспособност за предотвратяване, 
коригиране и санкциониране на вземането на незаконосъобразни решения от 
публичните органи). 

 

ЕСП одобрява целта на настоящото законодателно предложение, с оглед на това, 
че такива извънредни обстоятелства могат да се отразят негативно на доброто 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP16_02/OP16_02_BG.pdf
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финансово управление или други финансови интереси на Съюза. Този нов 
механизъм е по-конкретен от другите варианти за реакция, с които разполага 
Комисията, по отношение на обхвата, ефективността и приложимостта. Одиторите 
считат обаче, че на този етап в предложението липсват определени ясни 
и конкретни критерии за това какво представлява „широко разпространено 
незачитане“ или как ще бъдат приложени мерките. Поради тази причина ЕСП 
вижда също така необходимост от допълнително изясняване на процедурата 
и обхвата на мерките. И накрая, тя препоръчва да се включат предпазни мерки, за 
да се избегне евентуално неблагоприятно въздействие върху бенефициентите на 
програмите на ЕС.  

Повече подробности ще откриете в  

— Становище № 1/2018 във връзка с принципите на правовата държава, 
публикувано на 17 юли 2018 г. 

Борба с измамите и корупцията 
Европейка служба за борба с измамите (OLAF) 

На 23 май 2018 г. Комисията представи своето предложение за адаптиране на 
дейността на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) предвид 
създаването на Европейска прокуратура и за повишаване на ефективността на 
работата на OLAF. 

 

ЕСП счита, че с това предложение не се гарантира, че действително ще бъде 
осигурена по-добра защита на финансовите интереси на ЕС. Тя също така изтъква, 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_BG.pdf
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че предложените промени няма да бъдат достатъчни, за да се увеличи 
значително ефективността на разследванията на OLAF.  

ЕСП изрази и резерви по отношение на предложените договорености за 
сътрудничество между Европейската прокуратура и OLAF. Одиторите препоръчват 
например на OLAF да бъде дадена по-стратегическа роля в действията на ЕС за 
борба с измамите, което следва да доведе до по-добър надзор на равнище ЕС. 
В средносрочен план Комисията следва да направи преоценка на тези 
договорености и, ако е необходимо, да предложи допълнително 
законодателство. 

Програма за борба с измамите 

На 30 май 2018 г. Комисията представи своето предложение относно защитата на 
финансовите интереси на ЕС и правилното прилагане на правото на ЕС в областта 
на митниците и селското стопанство. Общият бюджет, предложен за тази 
програма, е 181 млн. евро. 

Според ЕСП съществува риск от припокриване и липса на полезни 
взаимодействия между тази програма и други, които финансират подобни 
действия. Поради това одиторите поставят под въпрос капацитета на програмата 
за създаване на добавена стойност от участието на ЕС. Те изразяват съмнения 
и относно това доколко са подходящи предложените показатели за изпълнението 
при мониторинга и оценяването на резултатите от програмата. 

Подаване на сигнали за нередности  

На 29 май 2018 г. Комисията представи своето предложение относно защитата на 
лица, подаващи сигнал за нарушение на правото на Съюза. 

ЕСП одобрява общите насоки на това предложение и формулира редица 
конкретни препоръки. 

Повече подробности ще откриете в 

— Становище № 4/2018 относно подаването на сигнали за нарушения на 
правото на ЕС, публикувано на 15 октомври 2018 г.;  

— Становище № 8/2018 относно OLAF и създаването на Европейска 
прокуратура, публикувано на 22 ноември 2018 г.;  

— Становище № 9/2018 относно Програмата на ЕС за борба с измамите, 
публикувано на 22 ноември 2018 г. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_04/OP18_04_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_08/OP_OLAF_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_BG.pdf
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Оценка на въздействието на законодателството — принципът на по-
добро регулиране 
Оценките на въздействието представляват основна част от програмата на 
Комисията за по-добро регулиране, която има за цел да разработва и оценява 
политиките и законите на ЕС така, че те да постигат своите цели по най-ефикасния 
и ефективен начин1. По-специално, те установяват къде съществува 
необходимост от действия на ЕС и анализират възможното въздействие на 
наличните решения. Оценки се изискват когато се очаква някоя инициатива на 
Комисията да има съществено икономическо, социално или екологично 
въздействие. Следователно, оценки могат да се правят за законодателни 
предложения, незаконодателни инициативи (напр. финансови програми, 
препоръки за договаряне на международни споразумения) и актове за 
изпълнение/делегирани актове. Констатациите от процедурата на оценяване на 
въздействието са обобщени в доклад. Комитетът за регулаторен контрол на 
Комисията проверява качеството на всеки доклад и издава съответното 
становище. 

В съответствие с Финансовия регламент програмите и дейностите, по които се 
правят значителни разходи, също се подлагат на предварителна оценка2. Когато 
от дадена програма или действие се очаква значително икономическо, социално 
и екологично въздействие, оценката може да се извърши под формата на оценка 
на въздействието — като в този случай Комисията ще трябва също така да 
провери редица възможности за изпълнение.  

Комисията е направила всеобхватни и документирани оценки на въздействието 
в областите, обхванати само от две от шестте становища на ЕСП относно 
предложенията за пакета за МФР. При четирите случая, за които Сметната палата 
не откри оценка на въздействието, има само една предварителна оценка (вж. 
таблица 1). 

                                                      
1 Европейска комисия, „По-добро регулиране: да постигаме по-добри резултати за един 

по-силен Съюз“, COM(2016) 615 окончателен, 14.9.2016 г. 

2 Член 34 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. 
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Таблица 1 — Оценки на Комисията, придружаващи предложенията 

Становище относно… Оценка на 
въздействието? 

Предварителна 
оценка? 

Принципи на правовата държава Не Не 

Собствени ресурси Не Не 

РОР Не Не 

ОСП Да Не 

Програма на ЕС за борба с измамите Не Да 

ИСРМС Да Не 

ЕСП продължава да счита, че Комисията е трябвало да извърши всеобхватни 
и документирани оценки на въздействието за всички тези значими 
законодателни предложения. Това би осигурило по-здрава основа за оценяване 
на тези предложения и техния потенциал да създадат добавена стойност от 
участието на ЕС, както и по-нататъшното съответствие с правилата за по-добро 
регулиране. 

Комисията е извършила всеобхватна оценка на въздействието за ОСП, която е 
една от най-големите разходни области. Част от анализа в тази оценка обаче се 
различава от констатациите на ЕСП. Един въпрос, където вижданията ни се 
различават, е въпросът за традиционните мерки на ОСП (напр. преките плащания 
за земеделските стопани), които се запазват и все още представляват най-
голямата част от бюджета на ОСП, въпреки че не са подходящи за разрешаване на 
много проблеми, свързани с околната среда и климата, нито са най-ефикасният 
начин за осигуряване на надеждни доходи.  
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Повече подробности ще откриете в  

— Становище № 1/2018 относно принципите на правовата държава, 
публикувано на 17 юли 2018 г.; 

— Становище № 5/2018 относно собствените ресурси, публикувано на 
11 октомври 2018 г.; 

— Становище № 6/2018 относно РОР, публикувано на 31 октомври 2018 г.; 

— Становище № 7/2018 относно бъдещето на ОСП, публикувано на 7 ноември 
2018 г.; 

— Становище № 9/2018 относно Програмата на ЕС за борба с измамите, 
публикувано на 22 ноември 2018 г.; 

— Становище № 10/2018 относно създаването на Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, 
публикувано на 17 декември 2018 г. 

Все още не са създадени условия за подхода на ангажимент за 
атестация  

В прегледа на ЕСП на предложенията на Комисията за политиката на сближаване, 
ОСП и ИСРМС, Сметната палата анализира също така дали тези предложения биха 
ѝ позволили да извърши процедура на атестация като част от работата по 
Декларацията за достоверност (ДД).  

Считаме, че предложението в областта на сближаването все още не предлага 
изцяло минималните условия за подхода на ангажимент за атестация. При все 
това отбелязваме също така, че сам по себе си РОР не може да осигури всички 
условия за атестация. Държавите членки и Комисията ще трябва да разработят 
необходимите механизми за областите в тяхната компетентност, за да 
преодолеят всички недостатъци. По-специално, необходимо е одитните органи 
на държавите членки да подобрят своя подход за формиране на извадки 
и документиране, одитната си дейност и извършвания одит на авансовите 
плащания за финансови инструменти и проекти с държавна помощ, а Комисията 
да преразгледа начина си за изчисляване на процента остатъчни грешки.  

Предложението за ОСП е засегнато от няколко проблема и неясноти — предимно 
свързани с предложеното определение за допустими разходи, рамката за 
осигуряване на увереност и ролята на сертифициращите органи — което ще 
затрудни ЕСП при извършването на ангажимент за атестация на одита за целите 
на декларацията за достоверност.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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На последно място, Сметната палата счита, че предложението за ИСРМС все още 
не съдържа подходяща рамка за вътрешен контрол, за да може да бъде 
изпълнена целта за преминаване към ангажимент за атестация. 

Укрепване на функцията за независим външен одит на органите, 
създадени от Европейския съюз 
Ефективният парламентарен надзор на всички органи, включени в изпълнението 
на политиките и програмите на ЕС, изисква стабилни механизми за отчитане, 
които използват независими външни одитни становища. Следва се избягва 
предоставянето на одитни правомощия на няколко дружества, за да се намали 
рискът от противоречащи си одитни становища, дублиране или припокриване на 
дейността. 

По тази причина одиторите отправят предложение ЕСП по принцип да бъде 
упълномощена да действа като външен одитор на всички органи, създадени от 
Европейския съюз. Освен това, при договарянето на законодателното 
предложение на Комисията, Съветът и Парламентът следва да настояват 
одитните права на ЕСП да бъдат неограничени във всички области на изпълнение 
на политиките и програмите на ЕС, събиране на приходи и излагане на риск или 
изразходване на средства на ЕС.  

Повече подробности ще откриете в 

— Информационно-аналитичен документ относно предложението на 
Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—
2027 г., публикуван на 10 юли 2018 г.; 

— Становище № 2/2018 относно Европейски паричен фонд, публикувано на 
8 октомври 2018 г.; 

 
  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_02/OP18_02_BG.pdf
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Обща информация  

МФР за периода 2021—2027 г. — 51 законодателни 
предложения 
Многогодишната финансова рамка е дългосрочният бюджет на Европейския 
съюз. Тя определя максималния размер на средствата, които са на разположение 
за всяка една от основните разходни категории (функции).  

На 2 май 2018 г. Комисията публикува своето всеобхватно законодателно 
предложение за следващата МФР. То беше последвано от секторни 
предложения, които обхващат, наред с другото, основните разходни програми на 
ЕС. Като цяло пакетът за МФР включва 51 законодателни предложения 
(вж. приложение I). 

Следващата МФР ще обхваща 7 годишен период — от 2021 г. до 2027 г. за този 
период Комисията предлага разходи в общ размер от 1 135 млрд. евро по цени от 
2018 г. Това представлява увеличение от приблизително 5 % в сравнение 
с предходната МФР. По-специално, Комисията предлага увеличено финансиране 
за функциите „Единен пазар, иновации и цифрова икономика“, „Управление на 
миграцията и границите“ и „Съседните региони и светът“. Същевременно, тя 
предлага намалено финансиране за функцията „Природни ресурси и околна 
среда“ (вж. приложение II). 

Законодателната процедура за МФР  
Преди началото на всеки 7 годишен период Съветът единодушно приема 
регламент за МФР, след като получи съгласието на Европейския парламент. 
Парламентът може да одобри или да отхвърли становището на Съвета, но не 
може да го промени. С няколко изключения, Съветът и Парламентът съвместно 
приемат специфично секторно законодателство посредством обикновена 
законодателна процедура (известна също така като процедура за съвместно 
вземане на решениe). На последно място, Съветът приема с единодушие 
промени на цялостната система на финансиране на ЕС (собствени ресурси) — 
въпреки че това също трябва да бъде ратифицирано от националните 
парламенти. 

Двата съвместни законодателни органа могат също така да упълномощят 
Комисията да приема актове за изпълнение, с които се въвеждат мерки за 
гарантиране, че законите се прилагат по един и същи начин на цялата територия 
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на Съюза, и/или делегирани актове, които изменят или допълват съществуващи 
закони, специално с цел добавяне на нови вторични правила. 

Срокове 
Първоначално Комисията възнамерява да постигне политическо споразумение 
с другите създатели на политики до пролетта на 2019 г., така че да предостави 
рано правна и финансова увереност на органите на държавите членки, които 
изпълняват бюджета на ЕС. Понастоящем тя планира да приключи преговорите за 
пакета за МФР до края на 2019 г. — една година преди началото на новия 
разходен период.  

На фигура 1 е представен подробен график на законодателната процедура за 
следващия пакет за МФР.  

Фигура 1 — График на преговорите за МФР 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията. 

Преговори за

МФР
2 МАЙ 2018 Г.
Комисарите приемат 
новия бюджет на ЕС; 
предложенията за 
новия бюджет са 
представени пред 
Европейския 
парламент

14 МАЙ
Новият бюджет е 
представен пред 
Съвета на 
Европейския съюз

29 МАЙ
Законодателни 
предложения на 
Комисията за 
разходни програми 
(1 от 3)

6 ЮНИ
Законодателни 
предложения на 
Комисията за 
разходни програми 
(2 от 3)

12 ЮНИ
Законодателни 

предложения на 
Комисията за 

разходни програми 
(3 от 3)

28—29 ЮНИ
Заседание на 

Европейския съвет, 
Брюксел

2—5 ЮЛИ
Пленарно заседание 

на Европейския 
парламент10—13 СЕПТЕМВРИ

Пленарно заседание 
на Европейския 

парламент

20 СЕПТЕМВРИ
Неформално 
заседание на 

Европейския съвет, 
Виена, Австрия

1—4 ОКТОМВРИ
Пленарно 
заседание на 
Европейския 
парламент

18—19 ОКТОМВРИ
Заседание на 
Европейския съвет, 
Брюксел

20—25 ОКТОМВРИ
Пленарно 
заседание на 
Европейския 
парламент

13—14 ДЕКЕМВРИ
Заседание на 
Европейския съвет, 
Брюксел

21—22 МАРТ 2019 г.
Заседание на 
Европейския съвет, 
Брюксел

9 МАЙ
Среща на върха на 

лидерите на ЕС, 
Сибиу, Румъния

23—26 МАЙ
Избори за 

Европейски 
парламент

ОКТОМВРИ
Заседание на 

Европейския съвет, 
Брюксел

КРАЯ НА 
2019 Г.

Приемане на МФР
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Ролята на ЕСП в законодателната процедура за МФР 
Европейската сметна палата (ЕСП) е независимият външен одитор на Европейския 
съюз. Мисията на Сметната палата е да допринася за подобряване на 
финансовото управление на ЕС, да насърчава усилията за повишаване на 
отговорността и прозрачността и да действа като независим пазител на 
финансовите интереси на гражданите на Съюза. Тя предупреждава за евентуални 
рискове, предоставя увереност, отчита добрите и лошите резултати и предлага 
насоки за лицата, отговорни за изготвянето на европейските политики, и за 
законодателите относно начините да подобрят управлението на политиките 
и програмите на ЕС и да гарантират, че европейските граждани са информирани 
относно начина, по който се изразходват техните средства. 

По отношение на законодателните предложения на Комисията, конкретният 
принос на ЕСП е под формата на становища. Те се изготвят или по искане на някоя 
от другите институции, или са задължителни, когато дадено предложение има 
отражение върху финансовото управление или засяга методите и процедурите за 
събиране на приходи (вж. приложение III).  

ЕСП основава своите прегледи на законодателните предложения върху 
резултатите от своята предишна одитна дейност (публикувани в годишни 
и специални доклади). За следващата МФР тя е публикувала редица 
информационно-аналитични документи, в които излага своите становища още 
преди представянето на законодателните предложения на Комисията. 

Комисията е потърсила становището на Сметната палата по няколко 
законодателни предложения (вж. таблица 2). Освен това, Съветът и/или 
Европейският парламент отделно са поискали становището на ЕСП относно някои 
от предложенията, принципно в съответствие с член 287, параграф 4. От Сметната 
палата също така са поискани становища относно четири други законодателни 
предложения, които не са част от пакета за МФР, но са свързани с него.  
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Таблица 2 — Искания за становища на ЕСП във връзка с новата МФР 

Становище Институция Член от ДФЕС  

Пакет за МФР 

Становище № 1/2018: 
Принципи на правовата 
държава 

Комисия 322, параграф 1, буква a)  

Становище № 5/2018: 
Собствени ресурси 

Комисия 
Парламент 
Съвет 

322, параграф 2  
287, параграф 4 
287, параграф 4 

Становище № 6/2018: 
Регламент за 
общоприложимите 
разпоредби 

Комисия 
Съвет 

322, параграф 1, буква a)  
287, параграф 4 

Становище № 7/2018: ОСП Комисия 
Парламент 

287, параграф 4 
322  

Становище № 9/2018: 
Програма за борба 
с измамите 

Комисия 
Съвет 

325  
287, параграф 4 

Становище № 10/2018: 
ИСРМС 

Комисия 
Парламент 
Съвет 

322, параграф 1  
322 
287, параграф 4 

Извън пакета за МФР  

Становище № 2/2018: 
Европейски паричен фонд Парламент 287, параграф 4 

Становище № 3/2018: 11-ти 
Европейски фонд за 
развитие 

Комисия 
Съвет 

287, параграф 4 
287, параграф 4 

Становище № 4/2018: 
Защита на лица, подаващи 
сигнали за нарушения на 
правото на Съюза  

Комисия 
Съвет 
Парламент  

325 
287, параграф 4 
325, параграф 4 

Становище № 8/2018: OLAF 
Комисия 
Парламент 
Съвет 

325 
322 
287, параграф 4 
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На последно място, в публикуваните през последните години одитни доклади 
и прегледи (вж. таблица 3) ЕСП отправи редица препоръки и предложения 
относно системни проблеми, които Комисията трябва да разреши при 
изготвянето на новата МФР.  

Таблица 3 — Информационно-аналитични документи, изготвени във 
връзка с МФР за периода 2021—2027 г. 

Заглавие Дата на публикуване 

Информационно-аналитичен документ относно 
предложението на Комисията за многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

10 юли 2018 г. 

Информационно-аналитичен документ относно 
опростяването на изпълнението на политиката на 
сближаване след 2020 г. 

28 май 2018 г. 

Принос към опростяването на правилата на 
програмата на ЕС за научни изследвания в периода 
след „Хоризонт 2020“ 

21 март 2018 г. 

Информационно-аналитичен документ относно 
бъдещето на ОСП 19 март 2018 г. 
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Приложения 

Приложение I — Преглед на законодателните предложения 
на Комисията във връзка с пакета за МФР 

Не Програма Законодателен инструмент 
Предложения — Пакет за МФР 

1 

Пакет за МФР 

Предложение за регламент на Съвета за определяне 
на многогодишната финансова рамка за годините 
2021—2027 г. 

2 

Предложение за Междуинституционално 
споразумение между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията относно бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление 

3 

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета от 2 май 2018 г. относно 
защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко 
разпространено незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите членки 

4 Решение на Съвета относно системата на собствените 
ресурси на Европейския съюз 

5 

Регламент на Съвета относно методите 
и процедурата за предоставяне на собствените 
ресурси на база общата консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък, схемата на 
Европейския съюз за търговия с емисии 
и нерециклираните отпадъци от опаковки от 
пластмаса, както и относно мерките за 
удовлетворяване на потребностите от парични 
средства 

6 

Регламент на Съвета за изменение на Регламент 
(ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни 
унифицирани схеми за събирането на собствените 
ресурси, набирани от данък добавена стойност 

7 
Регламент на Съвета за определяне на мерки за 
прилагане на системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз 

8 

Правосъдие, права и ценности 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програма 
„Права и ценности“  

9 
Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програма 
„Правосъдие“  

10 Европейски социален фонд плюс 
Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+)  
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Не Програма Законодателен инструмент 
Предложения — Пакет за МФР 

11 
Европейски фонд за 
приспособяване към 
глобализацията 

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията 

12 Програма „Перикъл“ — Защита на 
еврото срещу фалшифициране 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програма за 
обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу 
фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма 
„Перикъл IV“) 

13 
Европейска функция за 
стабилизиране на инвестициите за 
Икономическия и паричен съюз 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Европейска 
функция за стабилизиране на инвестициите 

14 Програма за подкрепа на 
реформите 

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаването на Програмата 
за подкрепа на реформите  

15 LIFE — Програма за околната среда 
и действията по климата 

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Програма за 
околната среда и действията по климата (LIFE) и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 

16 

Европейски фонд за гарантиране на 
земеделието и Европейски 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони 

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно финансирането, 
управлението и мониторинга на Общата 
селскостопанска политика и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 

17 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на правила за 
подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки по 
линия на Общата селскостопанска политика 
(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна 
на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 



35 

 

Не Програма Законодателен инструмент 
Предложения — Пакет за МФР 

18 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на регламенти 
(ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща 
организация на пазарите на селскостопански 
продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за 
качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) 
№ 251/2014 за определяне, описание, представяне, 
етикетиране и правна закрила на географските 
указания на ароматизирани лозаро-винарски 
продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на 
специфични мерки за селското стопанство в най-
отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за 
определяне на специфични мерки в областта на 
селското стопанство по отношение на малките 
острови в Егейско море 

19 „Еразъм +“ 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“ — 
програма на Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1288/2013  

20 Творческа Европа 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програма 
„Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1295/2013  
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Не Програма Законодателен инструмент 
Предложения — Пакет за МФР 

21 

Европейски фонд за регионално 
развитие и Кохезионен фонд 

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния фонд  

22 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно механизъм за 
преодоляване на правните и административните 
пречки в трансграничен контекст  

23 

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно специалните 
разпоредби за цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от 
Европейския фонд за регионално развитие 
и инструменти за външно финансиране  

24 

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на 
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд+, 
Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, както и финансови правила за тях 
и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна 
сигурност“ и инструмента за управление на 
границите и визите  

25 

„Хоризонт Европа“ 

Предложение за решение на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на специфична програма за 
осъществяване на Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

26 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Рамковата 
програма за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните 
правила за участие и разпространение на резултатите 

27 Програма на Евратом за 
изследвания и обучение 

Предложение за регламент на Съвета за създаване на 
Програма за научни изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна енергия за периода 
2021—2025 г. в допълнение към Рамковата програма 
за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
Европа“  

28 Международен термоядрен 
експериментален реактор (ITER) 

Предложение за Решение на Съвета за изменение на 
Решение № 2007/198/Евратом на Съвета за 
създаване на Европейско съвместно предприятие за 
„ITER" и развитието на термоядрената енергия и за 
предоставяне на предимства на същото 
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Не Програма Законодателен инструмент 
Предложения — Пакет за МФР 

29 

Програма за единния пазар, в т.ч.: 
– Програма за 

конкурентоспособност на 
предприятията и малките 
и средните предприятия 
(COSME) 

– Безопасност на храните 
– Здраве на животните, хуманно 

отношение към тях и здраве на 
растенията 

– Статистика 
– Финансови услуги 
– Потребители 
– Конкуренция 
– Регулаторно и административно 

сътрудничество 
– Определяне на правила 

и стандарти 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програма за 
единния пазар, конкурентоспособността на 
предприятията, включително малките и средните 
предприятия, и европейската статистика и за отмяна 
на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) 
№ 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 
№ 2017/826 

30 Програма на ЕС за борба 
с измамите 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Програма на 
ЕС за борба с измамите  

31 

Европейска космическа програма, 
в т.ч.: 
– „Галилео“ и EGNOS 
– „Коперник“ 
– Насърчаване на иновативен 

европейски космически сектор 
– Проследяване на ситуацията 

и метеорологичните явления 
в космическото пространство и 
GOVSATCOM (сигурни сателитни 
комуникации) 

– Агенция на Европейския съюз за 
космическата програма 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на космическа 
програма на Съюза и на Агенция на Европейския 
съюз за космическата програма и за отмяна на 
регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) 
№ 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС 

32 Фонд InvestEU, с четири 
направления: 
– Устойчива инфраструктура 
– Научни изследвания и иновации 
– Социални инвестиции и умения 
– Малки и средни предприятия 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програмата 
InvestEU  

33 

Предложение за регламент на Съвета за изменение 
на Регламент (ЕС) № 2015/1588 на Съвета от 13 юли 
2015 година относно прилагането на членове 107 
и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз към определени категории 
хоризонтална държавна помощ 

34 Сътрудничество в областта на 
митниците (програма „Митници“) 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програма 
„Митници“ за сътрудничество в областта на 
митниците 
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Не Програма Законодателен инструмент 
Предложения — Пакет за МФР 

35 
Сътрудничество в областта на 
данъчното облагане (програма 
„Фискалис“) 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програма 
„Фискалис“ за сътрудничество в областта на 
данъчното облагане 

36 Европейски корпус за солидарност 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програмата 
„Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на 
[Регламента за Европейския корпус за солидарност] 
и Регламент (ЕС) № 375/2014 

37 

Механизъм за свързване на Европа 
за три сектора: 
– Транспорт 
– Енергетика 
– Цифрова икономика 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за 
свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014  

38 

Програма „Цифрова Европа“, с пет 
стълба: 
– Високопроизводителни 

изчислителни технологии 
– Киберсигурност 
– Изкуствен интелект 
– Специализирани умения 

в областта на цифровите 
технологии 

– Широкомащабни проекти за 
внедряване 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програмата 
„Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. 

39 

Европейски фонд за морско дело 
и рибарство/Международни 
споразумения в областта на 
рибарството  

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета 

40 Фонд „Убежище и миграция“ 
Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на фонд 
„Убежище и миграция“ 

41 Фонд за интегрирано управление 
на границите, с два компонента: 
– Управление на външните 

граници и визите 
– Оборудване за митнически 

контрол 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на инструмент за 
финансово подпомагане за управлението на 
границите и визите като част от Фонда за 
интегрирано управление на границите 

42 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на инструмент за 
финансово подпомагане за оборудване за 
митнически контрол като част от Фонда за 
интегрирано управление на границите 

43 Фонд „Вътрешна сигурност“ 
Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на фонд 
„Вътрешна сигурност“  
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Не Програма Законодателен инструмент 
Предложения — Пакет за МФР 

44 Извеждане от експлоатация на 
ядрени съоръжения в Литва 

Предложение за регламент на Съвета за създаване на 
програма за подпомагане на извеждането от 
експлоатация на ядрената централа „Игналина“ 
в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета 

45 

Ядрена безопасност и извеждане 
от експлоатация на ядрени 
съоръжения, в т.ч.: 
– Подпомагане за България 
– Подпомагане за Словакия 
– Извеждане от експлоатация на 

ядрени съоръжения на 
Комисията 

– Ядрена безопасност и ядрени 
гаранции 

Предложение за регламент на Съвета за създаване на 
специална финансова програма за извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения и управление 
на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент 
(Евратом) № 1368/2013 на Съвета 

46 

Европейски фонд за отбрана, който 
обхваща: 
– Научни изследвания 
– Развитие на способностите 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Европейски 
фонд за отбрана 

47 Европейски механизъм за 
подкрепа на мира 

Предложение на върховния представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност с подкрепата на Комисията, адресирано до 
Съвета, за решение на Съвета за създаване на 
Европейски механизъм за подкрепа на мира 

48 

Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие 
и международно сътрудничество, 
в т.ч.: 

 Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Инструмента 
за съседство, сътрудничество за развитие 
и международно сътрудничество 
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Не Програма Законодателен инструмент 
Предложения — Пакет за МФР 

49 

– Европейски фонд за развитие 
– Инструмент за сътрудничество 

за развитие 
– Европейски инструмент за 

съседство 
– Европейски инструмент за 

демокрация и права на човека 
– Инструмент за партньорство 
– Инструмент, допринасящ за 

стабилността и мира 
– Инструмент за сътрудничество 

в областта на ядрената 
безопасност 

– Общ регламент за изпълнение 
– Европейски фонд за устойчиво 

развитие 
– Макрофинансова помощ 
– Мандат за външно кредитиране 
– Гаранционен фонд за външни 

дейности 
– Инвестиционен механизъм за 

Африка, Карибите 
и Тихоокеанския басейн 

– Външни аспекти на миграцията 

Предложение за регламент на Съвета за създаване на 
Европейски инструмент за сътрудничество в областта 
на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие 
и международно сътрудничество въз основа на 
Договора за Евратом 

50 
Сътрудничеството с отвъдморските 
страни и територии (в т.ч. 
Гренландия) 

Предложение за решение на Съвета относно 
асоциирането на отвъдморските страни и територии 
към Европейския съюз, включително отношенията 
между Европейския съюз, от една страна, 
и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна 
(„Решение за отвъдморско асоцииране“) 

51 Инструмент за 
предприсъединителна помощ 

Предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП III) 

Предложения, които са свързани с пакета за МФР, но не са част от него 

+1  Предложение за Регламент на Съвета за учредяване 
на Европейски паричен фонд 

+2  
Предложение на Комисията за регламент на Съвета 
относно Финансовия регламент, приложим за 11-тия 
Европейски фонд за развитие 

+3  

Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Регламент 
№ 883/2013 относно разследванията, провеждани от 
OLAF, по отношение на сътрудничеството 
с Европейска прокуратура и ефективността на 
разследванията на OLAF 
(COM(2018) 338 окончателен) 
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Не Програма Законодателен инструмент 
Предложения — Пакет за МФР 

+4  

Предложение за директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно защитата на лица, 
подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза 
(COM(2018) 0218 окончателен) 
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Приложение II — Предложение на Комисията за МФР за периода 2021—2027 г. — Предложени 
изменения на 7-годишния бюджет на ЕС 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни от Комисията. 

 

Еразъм + други
Ядрена безопасност и 
извеждане от експлоатация 
на ядрени съоръжения + други

Храни и фуражи + 
Потребители

Творческа Европа + други

Инициатива „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“ + други

Механизъм за гражданска защита 
на Съюза

1a
Конкурентоспособно
ст за растеж и 
работни места (в т.ч. 
научни изследвания)

1б
Икономическо, 
социално и 
териториално 
сближаване

2
Устойчив растеж: 
Природни ресурси (в т.ч. 
Обща селскостопанска 
политика)

3 Сигурност и 
гражданство

4 Глобална Европа

5

1
Единен пазар, иновации 
и цифрова икономика (в 
т.ч. научни изследвания)

2 Сближаване и ценности

3
Природни ресурси и 
околна среда (в т.ч. 
Обща селскостопанска 
политика)

4 Управление на 
миграцията и границите 

6 Съседни държави и 
светът

7
Европейска публична 
администрация

5 Сигурност и гражданство

Администрация

МФР за периода 2014—2020 г.

1 082 млрд. евро
(с корекции и по цени от 2018 г.)

МФР за периода 2021—2027 г.

1 135 млрд. евро
(по цени от 2018г.)

5 %
УВЕЛИЧЕНИЕ

Структура и функции

10,8 %

14,6 %

35,8 %

34,5 %

36,9 %

29,7 %

1,1 %

4,9 %

8,9 %

9,6 %

6,5 %

6,7 %

МФР за периода 2014—2020 г.

МФР за периода 2021—2027 г.

49,9 млрд. евро
(+43 %)

4,7 млрд. евро
(+1 %)

63,0 млрд. евро
(-16 %)

43,1 млрд. евро
(+359 %)

12,6 млрд. евро
(+13 %)

4,8 млрд. евро
(+7 %)

Приоритетни области — големи увеличения 
при по-малките функции

52

63

нови 
средства

променени

115
млрд. евро

за промяна на приоритетите

МФР за периода 2021—2027 г.

1 135 млрд. евро

166 млрд. 
евро

392 млрд. 
евро

337 млрд. 
евро

55 млрд. евро

109 млрд. 
евро

76 млрд. евро

+49,9 млрд. евро

+4,7 млрд. евро

-63,0 млрд. евро

+43,1 млрд. евро

+12,6 млрд. евро

+4,8 млрд. евро

Допълнителни средства за приоритетните 
области
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Приложение III — Договорът за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) — правното основание за 
становищата на ЕСП 

Незадължителни 
Чл. 287, параграф 4: „[…] Сметната палата може да представя във всеки един 
момент своите констатации и оценки, по-специално под формата на специални 
доклади по отделни въпроси, и да представя становища по искане на някоя от 
другите институции на Съюза.“ 

Задължителни 

Член 322, параграф 1 

„Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие 
с обикновената законодателна процедура и след консултация със Сметната 
палата, приемат чрез регламенти: а) финансовите норми, които по-специално 
определят реда и условията за установяване и изпълнение на бюджета, както 
и за представяне и проверка на отчетите; […].“ 

Член 322, параграф 2 

„Съветът, по предложение на Комисията и след като се консултира 
с Европейския парламент и Сметната палата, определя методите и процедурите, 
съгласно които бюджетните приходи, предвидени по споразуменията относно 
собствените ресурси на Съюза, се предоставят на Комисията, и определя 
мерките, които при необходимост трябва да се приложат за удовлетворяване на 
потребностите от парични средства.“ 

Член 325, параграф 4 

„Европейският парламент и Съветът, като действа в съответствие с обикновената 
законодателна процедура и след консултация със Сметната палата, приемат 
необходимите мерки в областта на предотвратяването и на борбата с измамата, 
засягаща финансовите интереси на Съюза, с цел да осигури ефективна 
и равностойна защита в държавите-членки, както и в институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза.“ 

Член 336  

„Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, 
в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация 
с другите заинтересовани институции, приемат Правилника за длъжностните 
лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на 
Съюза.“ 

 



© Европейски съюз, 2019 г.
 
За всяко използване или възпроизвеждане на снимките или на другите материали, чиито авторски права 
не са притежание на Европейския съюз, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на 
авторските права. 

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1 

За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx 
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors


	cover-rb_mff-BG
	DOP107272BG02-19PP-DEC001-19FIN-MFF-TR
	Предговор от Председателя
	Коментари на ЕСП относно предложението на Комисията за МФР за периода 2021—2027 г.
	Общи въпроси — какви са коментарите на ЕСП?
	Приоритетите за разходите основани ли са на стратегически съображения?
	Какви промени са предложени за подобряване на гъвкавостта на бюджета и отпускането на финансиране?
	Доколко убедителен е фокусът върху опростяването и постигането на резултати?
	Как да се подобри отчитането?

	Приходи — какви са коментарите на ЕСП?
	Разходи — какви са коментарите на ЕСП?
	Научни изследвания и иновации
	Сближаване
	Условия за финансиране и насоченост към резултатите
	Гъвкавост
	Опростяване
	Отговорност за отчитане

	Земеделие и природни ресурси
	Условия за финансиране и насоченост към постигането на резултати
	Опростяване
	Отговорност за отчитане

	Съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
	Oпростяване и гъвкавост
	Изпълнение

	Програма InvestEU

	Хоризонтални аспекти — какви са коментарите на ЕСП?
	Гарантиране на принципите на правовата държава
	Борба с измамите и корупцията
	Европейка служба за борба с измамите (OLAF)
	Програма за борба с измамите
	Подаване на сигнали за нередности

	Оценка на въздействието на законодателството — принципът на по-добро регулиране
	Все още не са създадени условия за подхода на ангажимент за атестация
	Укрепване на функцията за независим външен одит на органите, създадени от Европейския съюз


	Обща информация
	МФР за периода 2021—2027 г. — 51 законодателни предложения
	Законодателната процедура за МФР
	Срокове
	Ролята на ЕСП в законодателната процедура за МФР

	Приложения
	Приложение I — Преглед на законодателните предложения на Комисията във връзка с пакета за МФР
	Приложение II — Предложение на Комисията за МФР за периода 2021—2027 г. — Предложени изменения на 7-годишния бюджет на ЕС
	Приложение III — Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — правното основание за становищата на ЕСП


	back-cover-rb-mff-BG



