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Кратко изложение 
I Настоящият преглед представя сравнителен анализ на фондовете по 
политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. и Механизма за 
възстановяване и устойчивост (МВУ) с цел да се допринесе за изготвянето на 
многогодишните финансови рамки за периода от 2027 г. нататък. Европейската 
сметна палата (ЕСП) разгледа приликите и разликите между двата инструмента, 
като се съсредоточи върху цялостната им рамка и механизмите им за управление 
и ръководство. 

II През юли 2020 г. Европейският съвет постига съгласие относно 
NextGenerationEU (NGEU), временен инструмент, предназначен за смекчаване на 
въздействието на пандемията от COVID-19 върху гражданите и предприятията 
и за повишаване на устойчивостта на ЕС и държавите членки при бъдещи кризи. 
МВУ, механизъм, чрез който държавите членки могат да кандидатстват за 
безвъзмездна финансова помощ и заеми, съставлява преобладаващата част от 
разходите по NGEU. От държавите членки се очаква да използват МВУ за 
финансиране на реформи, насочени по-пряко към специфичните за всяка 
държава препоръки (СВДП), отправени в рамките на европейския семестър, както 
и за инвестиции, подобно на политиката на сближаване. Това може да доведе до 
цялостно повишаване на финансирането от ЕС от около 1 % до 3 % от БВП на ЕС 
през предстоящите години. 

III Финансовата подкрепа по МВУ се предоставя под формата на безвъзмездна 
финансова помощ, както при по-голямата част от програмите по политиката на 
сближаване, а също така и чрез заеми, които следва да бъдат изплатени от 
държавите членки. Финансирането по политиката на сближаване се предоставя 
на държавите членки по метод, който взема предвид регионалните различия. 
Тези различия обаче не се отчитат при предоставянето на финансова подкрепа по 
МВУ. 

IV МВУ функционира паралелно с механизмите за финансиране по политиката 
на сближаване на ЕС. Това позволява на държавите членки да избират дали да 
финансират инвестиции посредством МВУ, или чрез фондовете по политиката на 
сближаване. Механизмът за възстановяване и устойчивост се изпълнява при 
пряко управление, докато фондовете по политиката на сближаване се изпълняват 
при споделено управление. Това означава, че ЕС и органите на държавите членки 
имат различни отговорности в рамките на двата източника на финансиране. 
Независимо какъв е режимът на управление, Комисията носи крайната 
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отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС. Многостепенната структура на 
управление и принципът на партньорство, които се прилагат при фондовете по 
политиката на сближаване, не се използват при МВУ. Участието на местните 
и регионалните органи, икономическите и социалните партньори 
и организациите на гражданското общество не се изисква в същата степен като 
при финансирането по политиката на сближаване. 

V Броят и обосновката на програмните документи за двата инструмента се 
различават значително, както и процедурите за одобряване и оценяване. 
Координацията на паралелното прилагане е част от програмирането и на двата 
инструмента и от държавите членки се изисква да следят те да се допълват, а не 
да се дублират. През периода 2014—2020 г. Европейският фонд за регионално 
развитие и Кохезионният фонд са предоставили финансиране в размер на около 
10 % от общите публични инвестиции в 27-те държави — членки на ЕС. През 
текущия период МВУ допълнително ще увеличи дела на финансираните от ЕС 
публични инвестиции в държавите членки. В случаите, когато този дял вече е 
висок, допълнителното финансиране по линия на МВУ може да засили още 
повече натиска върху държавите членки да разходват предоставените им 
средства. 

VI Държавите членки следва да предоставят на Комисията разчети за разходите 
по мерките, включени в техните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 
Комисията проверява обосновката и правдоподобността на тези разчети в своята 
оценка на плановете, но плащанията по Механизма за възстановяване 
и устойчивост не са свързани с посочените разходи. Това оказва значително 
въздействие върху начина на програмиране и планиране на интервенциите 
в държавите членки, на наблюдение на напредъка и докладване на Комисията 
и на извършване на плащания при задоволителното изпълнение на ключовите 
етапи и целите. Все още предстои да се види доколко повече финансирането по 
МВУ се основава на постигнатите резултати, в сравнение с фондовете по 
политиката на сближаване. Освен това средствата по МВУ се изплащат при по-
гъвкави условия от преобладаващата част от разходите по политиката на 
сближаване. 
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VII Двата инструмента също така подлежат на различни разпоредби, уреждащи 
извършването на мониторинг, докладване и оценка. Мониторингът на МВУ се 
основава на изпълнението на ключови етапи и цели, докато при политиката на 
сближаване информацията относно резултатите не се взема предвид при 
финансовото докладване. И при двата инструмента повечето показатели, 
използвани за целите на мониторинга, не са общоприложими, а специфични за 
всяка програма и за всеки национален план за възстановяване и устойчивост. 
Тези показатели обаче не могат да бъдат обобщени, за да се измерват 
резултатите на равнище ЕС или за да се правят сравнения в рамките на и между 
програмите по политиката на сближаване и плановете за възстановяване 
и устойчивост. За изготвянето на рамката на политиката на сближаване за 
периода след 2027 г. е необходимо планираните за 2024 г. оценки на двата 
инструмента да бъдат тясно координирани както помежду си, така 
и с предвидения за 2025 г. междинен преглед на политиката на сближаване. 

VIII На равнище ЕС механизмите за контрол и одит на МВУ са съсредоточени 
върху задоволителното изпълнение на ключовите етапи и целите. При фондовете 
по политиката на сближаване механизмите за контрол и одит на равнище 
Комисия и държави членки са насочени главно към редовността на извършените 
разходи, когато последните се възстановяват въз основа на действителните 
разходи. При Механизма за възстановяване и устойчивост Комисията следва да 
гарантира, че финансовите интереси на ЕС са ефективно защитени; за тази цел тя 
следва да получи достатъчна увереност от държавите членки, че МВУ се прилага 
съгласно правото на ЕС и националното право. Освен това държавите членки 
следва да събират данни за крайните получатели на средствата и да съставят 
списък на финансираните мерки за целите на одита и контрола. 

IX Настоящият сравнителен анализ представлява преглед, а не одит. През 
следващите години паралелното използване на програмите по политиката на 
сближаване и на Механизма за възстановяване и устойчивост ще покаже как 
различията в регулаторната рамка влияят на изпълнението и резултатите.  
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Въведение 
01 Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.1 ще 
предостави финансиране в размер от 1,211 трилиона евро2. Финансирането по 
политиката на сближаване, разпределено по Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ)3 и Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+)4, ще бъде 361 млрд. евро от тази сума и се отпуска на държавите членки 
предимно под формата на безвъзмездна финансова помощ (вж. каре 1). 

Каре 1 

Политиката на сближаване — основната дългосрочна 
инвестиционна политика на ЕС 

Политиката на сближаване е основната дългосрочна инвестиционна политика 
в бюджета на ЕС. Първоначално наречена „регионална политика“, тя е 
въведена с Римския договор. През 1988 г. структурните фондове са включени 
в една по-обща политика на сближаване на ЕС, чиято цел е да засили 
икономическото и социалното сближаване чрез намаляване на разликите 
в развитието на отделните региони5. 

02 В началото на 2020 г. пандемията от COVID-19 се разпространи от Китай 
в Европа и доведе до икономически спад, значително по-голям от труса от 
финансовата криза през 2008 г. В края на 2021 г. Комисията очакваше завръщане 
към нивата на икономически растеж отпреди пандемията до началото на 2023 г.6 
Руското нашествие в Украйна и последващото покачване на енергийните разходи 

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

финансова рамка за годините 2021—2027. 

2 The EU’s 2021-2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures, 2021 г., стр. 6. 

3 Регламент (ЕС) 2021/1058 относно Европейския фонд за регионално развитие 
и относно Кохезионния фонд (наричан по-нататък „Регламент за ЕФРР/КФ“). 

4 Регламент (ЕС) 2021/1057 за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) 
и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013 (наричан по-нататък „Регламент за ЕСФ+“). 

5 Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

6 European Economic Forecast, Autumn 2021, доклад 160, 2021 г., стр. 24. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=BG
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
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обаче отново влошиха икономическите прогнози и допълнително забавиха 
икономическото възстановяване7 (вж. фигура 1). 

Фигура 1 — Индекс на обема на брутния вътрешен продукт (БВП) на 
27-те държави — членки на ЕС, 2006 г. — лято 2022 г. (в проценти)

Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията. 

03 С цел да смекчи въздействието на пандемията върху гражданите
и предприятията, да ускори възстановяването и да засили устойчивостта на ЕС 
и държавите членки, Съветът прие временния инструмент NextGenerationEU 
(NGEU)8. От 2021 до 2026 г. NGEU ще предостави на държавите членки 807 млрд. 
евро9. Около 90 % от финансирането по NGEU (724 млрд. евро) ще се осъществи 
по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ)10. МВУ ще 
предостави както безвъзмездна финансова помощ (338 млрд. евро), така и заеми 
(386 млрд. евро), които държавите членки могат да поискат11. От оставащите 
83 млрд. евро от средствата по NGEU 51 млрд. евро допълват програмите на 

7 European Economic Forecast, Summer 2022, доклад 183, 2022 г., стр. 18. 

8 Член 1 от Регламент (EC) 2020/2094 на Съвета за създаване на Инструмент на 
Европейския съюз за възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след 
кризата с COVID-19 (наричан по-нататък „Регламент за NGEU“). 

9 Всички суми в доклада са по текущи цени. 

10 Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост 
(наричан по-нататък „Регламент за МВУ“). 

11 Член 15, параграф 2 от Регламента за МВУ. 
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https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2094&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. посредством REACT-EU12 (вж. 
каре 2). 

Каре 2 

МВУ — еднократен временен инструмент за икономическо 
възстановяване 

МВУ е еднократен временен инструмент, създаден съгласно дела от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно 
икономическото, социалното и териториалното сближаване13. Той има за цел 
да допринесе за възстановяването от икономическата криза, причинена от 
пандемията от COVID-19, като насърчава устойчивия растеж и укрепва 
устойчивостта срещу бъдещи сътресения. 

04 На фигура 2 е представена общата финансова подкрепа от ЕС, която ще бъде 
предоставена по линия на NGEU и съгласно многогодишната финансова рамка 
(МФР) през следващите години. 

                                                        
12 Регламент (ЕС) 2020/2221 за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение 

на допълнителните средства и уредбата за изпълнение с цел оказване на помощ за 
улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията 
от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово 
и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) (наричан по-нататък 
„Регламент за REACT-EU“). 

13 Съображение 2 от Регламента за МВУ. Член 175 от ДФЕС. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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Фигура 2 — Финансова подкрепа от ЕС, предоставена по линия на 
NGEU и съгласно МФР

По текущи цени 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията, публикувани през април 2021 г. 

05 Създаден е един общ портфейл от проекти, чрез който да се финансират
планираните инвестиции от бюджета на ЕС. Тъй като средствата по МВУ и по 
политиката на сближаване се изпълняват едновременно, законодателството и за 
двата инструмента изисква инвестициите да се планират и извършват така, че 
инструментите да се допълват взаимно, а не да се дублират. По-специално, 
законодателството изисква в програмните документи да се уточнява как е 
предвидено да се осъществи това взаимно допълване14. Същевременно се 
забранява двойно финансиране15. 

14 Член 28 от Регламента за МВУ. Член 11 и член 22, параграф 3, буква а) от Регламент 
(ЕС) 2021/1060 за установяване на общоприложимите разпоредби (Регламент за 
общоприложимите разпоредби, наричан по-нататък „РОР“). 

15 Съображение 62 от Регламента за МВУ. 

REACT-EU

NextGenerationEU
807 млрд. евро

2021—2027 г.
Дългосрочен бюджет

1,211 трлн. евро

Фондове по политиката на 
сближаване
(ЕФРР/КФ и ЕСФ+)

Механизъм за възстановяване и 
устойчивост 
724 млрд. евро, от които
338 млрд. евро за безвъзмездна финансова 
помощ и
386 млрд. евро за заеми

Други фондове на ЕС

Други области на политика

32 млрд. евро

361 млрд. евро

338 млрд. евро 
безвъзмездна 

финансова помощ

165 млрд. евро 
задействани заеми

221 млрд. евро 
незадействани заеми

850 млрд. евро

51 млрд. евро

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Обхват и подход 
06 Настоящият преглед представя сравнителен анализ на фондовете по 
политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. и МВУ с оглед да се 
допринесе за многогодишните финансови рамки (МФР) за периода от 2027 г. 
нататък. ЕСП разгледа тази тема заради значимостта на двата инструмента за 
икономическото възстановяване на държавите — членки на ЕС, от пандемията от 
COVID-19, както и поради интереса към начина на действие на МВУ. Одиторите 
анализираха приликите и разликите между двата инструмента, като се 
съсредоточиха върху цялостната им рамка, механизмите им за управление 
и ръководство, както и върху взаимовръзките помежду им и рисковете 
и предизвикателствата, възникващи във връзка с успоредното им изпълнение 
през следващите години. 

07 ЕСП сравни законодателството за МВУ и за фондовете по политиката на 
сближаване (ЕФРР, КФ, ЕСФ+, без да взема предвид REACT-EU, Фонда за 
справедлив преход и Механизма за свързване на Европа) за периода 2021—
2027 г. Одиторите анализираха също така насоките във връзка с МВУ, издадени от 
Комисията, и проведоха интервюта със служители от генерална дирекция (ГД) 
„Регионална и селищна политика“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси 
и приобщаване“ и ГД „Икономически и финансови въпроси“, както и с Работната 
група за възстановяване и устойчивост (RECOVER) в рамките на Генералния 
секретариат. 

08 На равнище държави членки ЕСП проведе интервюта с националните 
органи, координиращи МВУ, и с други органи, участващи в изготвянето 
и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ) 
съгласно МВУ и споразуменията за партньорство за периода 2021—2027 г. ЕСП 
подбра за своя преглед Германия, Испания, Франция, Италия, Румъния 
и Словения, за да бъдат включени в обхвата както федерално устроени, така 
и държави членки с централизирано управление. Испания и Италия също така са 
двете държави, които получават най-голямо по размер комбинирано 
финансиране по линия на политиката на сближаване и МВУ. ПВУ на държавите 
членки в извадката са вече приети към края на септември 2021 г., когато ЕСП 
започна своята работа. 
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09 ЕСП също така се позова на над 200 публично достъпни изследвания 
и публикации на други институции на ЕС, научноизследователски институти, 
представители на академичните среди и аналитични центрове, както и на 
множество свои доклади (вж. приложение I). 

10 Настоящият документ представлява преглед, а не одит. По време на 
прегледа на ЕСП течеше втората година от прилагането на МВУ, а фондовете по 
политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. започнаха постепенно да се 
изпълняват през март 2022 г.  
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Цялостна рамка 

Сходни приоритети, но финансирането по МВУ е по-тясно 
свързано с реформи 

Сходни приоритети, представени по различен начин 

11 Както МВУ, така и фондовете по политиката на сближаване имат за цел да 
допринесат за политическите приоритети на ЕС за насърчаване на цифровата 
трансформация и екологичния преход16. И двата инструмента също така 
подкрепят инвестиции по функция 2 от МФР „Сближаване, устойчивост 
и ценности“. Това припокриване предоставя на държавите членки голяма 
свобода при преценката кой инструмент да финансира дадена инвестиция. 

12 Приоритетите при разходването на средствата по МВУ и по фондовете на 
политиката на сближаване са структурирани и представени по различен начин. 
МВУ групира областите на политика на ЕС в шест стълба17, докато по фондовете 
по политиката на сближаване за 2021—2027 г. се подкрепят пет цели на 
политиката18 (за по-подробна информация за планираните разходи към октомври 
2022 г. вж. фигура 3 и приложение II). 

                                                        
16 Political guidelines of the Commission 2019—2024, 16.7.2019 г. 

17 Член 3 от Регламента за МВУ. 

18 Член 5, параграф 1 от РОР. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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Фигура 3 — Цели на политиката на сближаване и стълбове на 
Механизма за възстановяване и устойчивост 

 
Източник: ЕСП въз основа на РОР и на Регламента за МВУ. 

13 Съществуват специфични разлики по отношение на начините, по които се 
предоставя финансирането от ЕС по линия на МВУ и на политиката на 
сближаване. 

— При МВУ са поставени цели за разпределение на най-малко 37 % от бюджета 
за екологичния преход и най-малко 20 % за цифровата трансформация19. 
В плановете за възстановяване и устойчивост на всички държави членки се 
предвижда и двата прага да бъдат надхвърлени20. 

— В политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. е налице изискване за 
тематична концентрация. Съгласно това изискване, както и при МВУ, 
минимален дял от финансирането по ЕФРР и КФ трябва да бъде разпределен 
за иновации (най-малко 25 %, достигайки 85 % за най-развитите региони) и за 
екологичния преход (най-малко 30 %)21; по ЕСФ+ — за социално 
приобщаване (най-малко 25 %), за младежка заетост (най-малко 12,5 %), за 
преодоляване на детската бедност (най-малко 5 %) и за подкрепа на най-
нуждаещите се лица (най-малко 3 %)22. Политиката на сближаване не 
финансира реформи в публичната администрация, с някои изключения като 
целевите реформи на институциите на пазара на труда и службите, свързани 

                                                        
19 Член 18, параграф 4, букви д) и е) от Регламента за МВУ. 

20 Показатели по Механизма за възстановяване и устойчивост. 

21 Член 4 от Регламента за ЕФРР/КФ. 

22 Член 7 от Регламента за ЕСФ+. 

Сближаване 2021—2027 г.
пет цели на политиката

Области на политика 
на МВУ
шест стълба

Екологичен 
преход

По-зелена,
нисковъглеродна

и устойчива Европа с 
икономика в преход 

към нулеви нетни 
въглеродни емисии

Свързана 
Европа

Интелигентен, 
устойчив и 

приобщаващ 
растеж и 

работни места

Конкурентоспос
обна и по-

интелигентна 
Европа

Социална и 
приобщаваща 

Европа

Социално и 
териториално 

сближаване

Здравна, 
икономическа, 

социална и 
институционална 

устойчивост

Политики за 
следващото 
поколение

Европа, по-
близка до 

гражданите

Цифрова 
трансформация

7 %8 %8 %11 %25 %42 %

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=en&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
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с ЕСФ+23. Преди да се отпускат средства по политиката на сближаване обаче, 
се изисква да са изпълнени благоприятстващи условия24. 

И двата инструмента включват изискване държавите членки да спазват режим на 
обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза25 и да финансират само 
инвестиции, които не нанасят значителни вреди на околната среда26. 

Цели се финансирането по МВУ да бъде по-тясно обвързано 
с включените в СВДП реформи, но някои важни елементи все още 
не са взети предвид 

14 В рамките на европейския семестър Комисията анализира потребностите от 
структурни реформи и инвестиции в държавите членки и издава специфични за 
всяка държава препоръки (СВДП)27, в които се предоставят насоки, съобразени 
с конкретния случай, относно макроикономическите, бюджетните и структурните 
политики28. 

15 Както МВУ, така и политиката на сближаване изискват държавите членки да 
предприемат действия в отговор на предизвикателствата и приоритетите, 
установени в СВДП от 2019 и 2020 г.29 При фондовете на политиката на 
сближаване инвестиционните приоритети се определят в процеса на 
програмиране30, като се вземат предвид специфичните за всяка държава 
препоръки. ЕСП установи по-рано, че държавите членки често не са изпълнявали 
своите СВДП изцяло и че връзката между разходването на средства от ЕС 

                                                        
23 Член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕСФ+. 

24 Член 15 от РОР. 

25 Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за 
защита на бюджета на Съюза. 

26 Член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на 
устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. 

27 Регламент (ЕС) № 1175/2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за 
засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията 
на икономическите политики. 

28 Членове 121 и 148 от ДФЕС. 

29 Член 17, параграф 3 от Регламента за МВУ. Член 12, параграф 1 от РОР. 

30 Приложение Г от докладите по държави за 2019 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1175&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=bg&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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и изпълнението на СВДП през периода 2011—2018 г. е била слаба31. Комисията 
наскоро е анализирала в каква степен са изпълнени СВДП за периода 2019—
2020 г. Тя е установила, че известен или ограничен напредък е постигнат по 
отношение на 85 % от тях, а значителен напредък — по отношение на 11 %. Само 
1 % от СВДП са били изпълнени изцяло. При 3 % от СВДП не е бил постигнат 
никакъв напредък32. 

16 Регламентът за МВУ обвързва финансирането от ЕС с националните 
структурни реформи по-пряко, отколкото политиката на сближаване. Той изисква 
държавите членки да вземат предвид в своите ПВУ „всички или […] значителна 
част“ от предизвикателствата, включени в СВДП. Освен това изискванията за 
докладване в МВУ са интегрирани в европейския семестър за 2022 г. Ако 
Комисията счита, че реформите в плановете за възстановяване и устойчивост не 
са насочени достатъчно към предизвикателствата пред държавите членки, тя 
може да предложи допълнителни специфични за всяка държава препоръки33. 
Както докладва наскоро ЕСП, на някои важни структурни реформи от СВДП за 
2019 г. досега не е обърнато внимание в плановете за възстановяване 
и устойчивост, които ЕСП разгледа34.  

                                                        
31 Специален доклад 16/2020 „Европейски семестър — специфичните препоръки по 

държави са насочени към важни въпроси, но изпълнението им трябва да се подобри“, 
точки 41—44 и 60. Становище 06/2020 относно предложението за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване 
и устойчивост (COM(2020) 408), точка 46. 

32 Съобщение на Комисията относно европейския семестър за 2022 г. — пролетен пакет, 
COM(2022) 600, допълнение 2, стр. 18. 

33 The European Semester in the time of the RRF. 

34 Специален доклад 21/2022 „Оценка на Комисията на националните планове за 
възстановяване и устойчивост — като цяло адекватна, но остават рискове, свързани 
с изпълнението“, точка 53. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_BG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0600&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/linking-european-semester-and-recovery-and-resilience-facility_en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_bg.pdf
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Различни методи за разпределяне на средства 
и финансиране посредством емитиране на облигации при 
МВУ 

Методите за предоставяне на средства по политиката на сближаване 
и по МВУ се различават 

17 Фондовете по политиката на сближаване и МВУ използват различни методи 
за разпределяне на финансиране на държавите членки. При разпределянето на 
средства по политиката на сближаване се вземат предвид националните 
и регионалните различия, като то се извършва въз основа на добре познатия 
Берлински метод35. Методът за предоставяне на средства по линия на МВУ е 
одобрен през юли 2020 г.36 Той отчита различията в развитието, които са 
съществували преди пандемията на национално равнище, но не и на регионално 
равнище. БВП на някои държави членки е намалял заради пандемията. Това 
означава, че структурните различия отпреди пандемията, а не въздействието на 
пандемията върху икономиката, са били по-важен фактор при разпределянето на 
безвъзмездната помощ по МВУ, въпреки че смекчаването на въздействието е 
било една от основните цели на МВУ (вж. каре 3). 

                                                        
35 Бърз преглед на конкретен казус „Предоставяне на финансиране на държавите членки 

по политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.“, точка 4, март 2019 г. 

36 Заключения от извънредното заседание на Съвета, EUCO 10/20, 21.7.2020 г. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_BG.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/bg/pdf
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Каре 3 

Методи за предоставяне на финансиране 

Основни критерии за разпределението на средствата по политиката на 
сближаване са регионалният БВП и БНД на глава от населението, т.е. 
относителният просперитет, сравнен със средния за ЕС, коригиран за 
покупателната способност37. Други фактори, които се вземат предвид, са 
равнищата на безработица и на образование, нетната миграция от държави 
извън ЕС и емисиите на парникови газове38. Извършват се някои окончателни 
корекции, за да може достатъчно средства да достигат до най-слабо 
развитите региони39. 

Седемдесет процента от средствата в рамките на компонента на МВУ за 
безвъзмездна финансова помощ се предоставят въз основа на населението 
на държавата членка, БВП на глава от населението за 2019 г. и средното 
равнище на безработица за петгодишния период 2015—2019 г. Останалите 
30 % са предоставени предварително въз основа на прогнозния спад на БВП 
през 2020 г. и 2021 г., като тази разпоредба има за цел да отрази 
икономическото въздействие на пандемията40. Ценовите разлики 
в отделните държави членки не се вземат предвид при МВУ41. Прилага се 
горен праг, за да се избегне прекомерна концентрация на средства в някои 
държави членки42. 

Прогнозният максимален размер на разпределените средства за 30 % от 
компонента на МВУ за безвъзмездна финансова помощ, изчислен на база на 
спада на БВП43, е актуализиран през юни 2022 г.44 въз основа на 
действителните промени в БВП45. 

                                                        
37 Член 108, параграф 2 и приложение XXVI към РОР. 

38 Точки 1—7 от приложение XXVI към РОР. 

39 Точки 10—17 от приложение XXVI към РОР. 

40 Приложения I, II и III към Регламента за МВУ. 

41 Приложение I към Регламента за МВУ. 

42 Приложение I към Регламента за МВУ. 

43 Приложение IV към Регламента за МВУ. 

44 Бележка на Комисията до Съвета и до Парламента ‘RRF: update of the RRF maximum 
financial contribution’, 30.6.2022 г. 

45 Член 11, параграф 2 от Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Държавите членки, чийто размер на безвъзмездната финансова помощ е 
увеличен след преразглеждане, следва да предложат нови реформи 
и инвестиции, като представят нови ПВУ, ако искат да използват тази помощ, 
докато държавите членки, чието окончателно максимално финансово участие 
е намаляло, се насърчават да продължат да изпълняват първоначалните си 
ПВУ, като разчитат на алтернативни източници на финансиране, включително 
национални фондове и искане за заем по МВУ46. 

Във всяка държава членка се прилага максимален размер на заеми от МВУ от 
6,8 % от брутния национален доход за 2019 г.47 Размерът на подкрепата под 
формата на заем обаче може да бъде увеличен по изключение, в зависимост 
от наличното финансиране, т.е. когато другите държави членки не са 
използвали в пълна степен средствата от компонента за заеми48. На практика 
заемите по МВУ са от най-голям интерес за държавите членки, които вземат 
заеми с лихвен процент, по-висок от този на Комисията.  

18 През юни 2022 г. са актуализирани сумите, предоставени по МВУ. В резултат 
на тази актуализация 19 държави членки са получили по-малко от първоначално 
предвиденото. Най-много е намаляла безвъзмездната финансова помощ за 
Белгия, Нидерландия и Унгария, съответно с 24 %, 22 % и 19 %. Португалия е 
получила най-голямо увеличение (12 %), като след нея са Испания (11 %) 
и Германия (9 %). Испания и Италия са най-големите бенефициенти на 
безвъзмездна финансова помощ по МВУ, като заедно са получили 43 % от 
окончателния размер на разпределените по МВУ средства. Полша е държавата, 
получила най-много средства по линия на политиката на сближаване за периода 
2021—2027 г. (20 %), следвана от Италия (12 %) и Испания (10 %) (вж. 
приложение III и фигура 4). 

                                                        
46 Част I, раздел II, точка 2, букви A) и Б) от насоките на Комисията относно плановете за 

възстановяване и устойчивост в контекста на плана REPowerEU, 2022/C 214/1. 

47 Член 14, параграф 5 от Регламента за МВУ. 

48 Член 14, параграф 6 от Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Фигура 4 — Средства по политиката на сближаване и окончателно 
разпределение на безвъзмездната финансова помощ по МВУ по 
държави членки 

В млн. евро по текущи цени 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията, включително сумите за ЕТС и без сумите, 
прехвърлени към МСЕ. Данните за МВУ са извлечени през юли 2022 г., а тези за фондовете по 
политиката на сближаване са публикувани през април 2021 г.. 

19 Искания за заеми по МВУ могат да се подават до август 2023 г.49 До 
октомври 2022 г. заеми са били поискани от едва седем държави членки50, 
равняващи се на 165 млрд. евро (43 % от наличните за заеми средства). Италия, 
Гърция и Румъния са единствените държави членки, които са поискали 
максималния размер. 

                                                        
49 Член 14, параграф 2 от Регламента за МВУ. 

50 Гърция, Италия, Кипър, Полша, Португалия, Румъния и Словения. 
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сближаване за 2021—2027 г.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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20 Ако компонентът на МВУ за заеми се използва изцяло, делът на публичните 
разходи, финансирани от ЕС в държавите членки, ще се увеличи от около 1 % до 
максимум 3 % от БВП на ЕС. МВУ допълнително ще увеличи дела на 
финансираните от ЕС публични инвестиции в държавите членки. През 2021 г. 
Комисията е очаквала публичните инвестиции да нараснат от 3 % през 2019 г. на 
3,5 % от БВП на ЕС през 2023 г. Голяма част от това увеличение ще се дължи на 
МВУ51. 

МВУ се финансира посредством емитиране на облигации 

21 Разходването по линия на бюджета на ЕС, включително по фондовете на 
политиката на сближаване, се финансира предимно от вноски на държавите 
членки и в по-малка степен от други специални приходи52. За разлика от това, 
NGEU, а следователно и МВУ, се финансира изцяло посредством заемане на 
средства на капиталовите пазари53. Емитирането на общ дълг в такъв мащаб е 
съществено нововъведение за ЕС (вж. каре 4). 

                                                        
51 European Economic Forecast, Autumn 2021, доклад 160, стр. 35. 

52 Член 2, параграф 1 от Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета относно системата 
на собствените ресурси на Европейския съюз. 

53 Член 5, параграф 1 от Решение (EC, Eвратом) 2020/2053 на Съвета. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
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Каре 4 

Финансиране посредством емитиране на облигации 

До 2026 г. Комисията ще набира средства за NGEU посредством емитиране на 
облигации на ЕС54. Облигациите ще бъдат с различен срок. Най-
дългосрочните от тях ще бъдат издадени за 30 години, а други — за много по-
кратки срокове, включително краткосрочни ценни книжа на ЕС със срок на 
изплащане до една година. Всички дългове по NGEU ще бъдат изплатени до 
2058 г.55 Бюджетът на ЕС ще покрие главницата и съответните лихви за 
средствата, използвани като безвъзмездна финансова помощ. Заемите по 
МВУ и свързаните със заемането на средства разходи, включително лихвите, 
ще бъдат изплатени от държавите членки, получаващи заема56. Към края на 
октомври 2022 г. Комисията е издала облигации в размер на 226 млрд. евро57 
и е отпуснала 81,4 млрд. евро под формата на безвъзмездна финансова 
помощ и 34,2 млрд. евро като заеми. 

Понастоящем ЕСП провежда одит на управлението на дълга по линия на 
NGEU от Комисията. Докладът от одита ще бъде публикуван през 2023 г. 

Периодът на допустимост на МВУ е по-кратък и не 
продължава след приключването на инструмента 

22 Периодът на допустимост на средствата по политиката на сближаване за 
периода 2021—2027 г. е девет години58. За 2014—2020 г. периодът на 
допустимост е десет години59. Периодът на допустимост при МВУ е по-кратък — 

                                                        
54 Членове 4 и 7 от Решение за изпълнение на Комисията C(2021) 2502 final за 

установяване на необходимите условия за администриране на операциите по 
получаване на заеми съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета и за 
операциите по предоставянето на средства за заеми, отпускани в съответствие 
с член 15 от Регламента за МВУ. 

55 Член 6 от Решение (EC, Eвратом) 2020/2053 на Съвета. 

56 Член 5, параграф 2 от Решение (EC, Eвратом) 2020/2053 на Съвета. Член 15, параграф 3 
от Регламента за МВУ. Член 220, параграф 5, буква д) от Финансовия регламент. 

57 The EU as a borrower – investor relations. 

58 Член 63, параграф 2 от РОР. 

59 Член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на 
общоприложими разпоредби (РОР за 2014—2020 г.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2502
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
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шест години и половина. През този период договорените ключови етапи и цели 
следва да бъдат изпълнени, а съответните плащания могат да бъдат извършени 
до края на 2026 г.60 Освен че е по-дълъг, периодът на допустимост на политиката 
на сближаване продължава и след края на програмния период, за разлика от този 
на МВУ. Както при фондовете по политиката на сближаване държавите членки не 
са задължени да изразходват цялото налично финансиране по Механизма за 
възстановяване и устойчивост до края на периода (вж. фигура 5). 

Фигура 5 — Период на допустимост на фондовете по политиката на 
сближаване и на МВУ 

Източник: ЕСП въз основа на РОР 2014—2020 г. и РОР 2021—2027 г. и Регламентите за МВУ, и 
REACT-EU. 

23 В рамките на политиката на сближаване заявления за възстановяване на
разходи могат да бъдат подавани след приключването на програмния период. 
Това води до припокриване на периодите: периодът на допустимост на една 
програма продължава след началото на следващия програмен период и може да 
възпрепятства навременното му започване. 

60 Член 17, параграф 2, член 18, параграф 4, буква и) и член 24, параграф 1 от Регламента 
за МВУ. 

Политика на сближаване 2014—2020 г.

финансира

Политика на сближаване 
2021—2027 г.

REACT-EU

МВУ
NGEU

февруари 
2020 г.

август 
2026 г.

Период преди приемането на съответното законодателство, от който вече изпълнени мерки 
могат да се финансират със задна дата

Допълнителен период на разходване на средства след приключване на програмния период

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=en&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
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24 Освен това, както ЕСП вече е посочвала, подобен дълъг период от време 
затруднява определянето на нуждите от инвестиции при договарянето на 
споразумения за партньорство и програми61. За да се преодолее този проблем, 
ако е оправдано, програмите на политиката на сближаване могат да бъдат 
изменяни по време на програмния период62. Комисията няма да извършва 
изплащания на средства по МВУ след края на 2026 г. 

  

                                                        
61 Специален доклад 36/2016 „Оценка на разпоредбите за приключване на програмите 

за сближаване и развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.“, точки 58—64 
и 128—130. 

62 Специален доклад 24/2021 „Финансиране, основано на резултатите, в политиката на 
сближаване — достойна амбиция, но остават пречки в периода 2014—2020 г.“, 
точка 82. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_bg.pdf
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Управление и ръководство 

Финансирането по МВУ и по политиката на сближаване се 
управлява като част от бюджета на ЕС, но за отпускането на 
средства по МВУ се изисква участието на Съвета 

Средствата по политиката на сближаване и безвъзмездната 
финансова помощ по МВУ са част от бюджета на ЕС, докато заемите 
по МВУ не се включват в него 

25 Фондовете по политиката на сближаване са част от годишния бюджет 
и отчети на ЕС63. Въпреки че бюджетът за NGEU е приет извън МФР, 
безвъзмездната финансова помощ по МВУ е част от годишния бюджет на ЕС 
и консолидираните отчети64. Заемите по МВУ не са част от бюджета на ЕС, но се 
включват в консолидираните отчети65. За целите на прозрачност обаче Комисията 
също така представя информация относно компонента за заеми 
в проектобюджета66. 

Комисията трябва да се консултира със Съвета, преди да изплаща 
средства по МВУ 

26 Комисията, по-специално ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, споделя с държавите 
членки отговорността за управлението на фондовете по политиката на 
сближаване67. При МВУ този въпрос е уреден по различен начин. Работната група 
за възстановяване и устойчивост (RECOVER) на Генералния секретариат на 

                                                        
63 Член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза (наричан по-нататък „Финансов регламент“). 

64 Член 21, параграф 6, член 83, параграф 1, буква б), подточка i) и член 244, параграф 1, 
буква а) от Финансовия регламент. 

65 Съобщение на Комисията относно консолидираните годишни отчети на Европейския 
съюз за финансовата 2021 година, COM(2022) 323 final, Бележка 2.4.1.1, стр. 65. 

66 Европейска комисия, Statement of Estimates for the financial year 2022, стр. 17. 

67 Член 7 от РОР. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0323&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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Комисията и ГД „Икономически и финансови въпроси“ управляват МВУ пряко68. 
Комисията координира вътрешно дейността на различните си отдели, за да 
осигури съгласуваност между двата инструмента. 

27 Единствено Комисията носи отговорност за одобряване на плащанията по 
линия на програмите на политиката на сближаване. Разпоредбите за МВУ се 
различават и в това отношение. Преди да приеме решение за разрешаване на 
каквито и да било плащания по линия на МВУ, Комисията следва да представи 
предварителна оценка и да вземе предвид становището на Икономическия 
и финансов комитет на Съвета. Комитет от представители на държавите членки 
трябва да разгледа решението на Комисията, като може да го отмени 
с квалифицирано мнозинство69. 

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета от страна на Парламента не се отнася за заемите по МВУ 

28 Съществува ясно разделение на отговорностите във връзка с фондовете по 
политиката на сближаване между Парламента и Съвета (като бюджетен орган 
и орган по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета) 
и Комисията (отговаряща за изпълнението на бюджета). Годишният бюджет на ЕС 
се приема от Парламента с одобрението на Съвета70. Комисията изготвя годишни 
отчети, които следва да бъдат одобрени от Парламента (т.нар. „освобождаване от 
отговорност“). Парламентът може да вземе решение тя да бъде освободена от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, въз основа на препоръка от 
Съвета71. Правомощията на Парламента да освобождава Комисията от 
отговорност се прилагат и за МВУ72. Това освобождаване от отговорност обаче не 
се отнася за компонента на МВУ за заеми. 

                                                        
68 Член 8 от Регламента за МВУ. 

69 Член 24, параграфи 4 и 5 от Регламента за МВУ. 

70 Член 314 от ДФЕС. 

71 Член 319 от ДФЕС. Член 261, параграф 1 от Финансовия регламент. 

72 Приложение I, точка 39 от Междуинституционалното споразумение между 
Парламента, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството 
по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени 
ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=bg&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=BG
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Фондовете по политиката на сближаване и МВУ се 
изпълняват при различни режими на управление, което 
изисква допълнителни административни усилия 

Политиката на сближаване се изпълнява съгласно обща рамка на ЕС, 
докато МВУ се изпълнява чрез националните системи 

29 Съществуват ясни разлики по отношение на начина, по който инструментите 
се прилагат на място. Например, отговорностите на националните и регионалните 
администрации са различни. Фондовете по политиката на сближаване се 
изпълняват от всички държави членки и региони въз основа на рамката, 
определена в Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР). МВУ се 
прилага посредством националните системи, които по дефиниция са специфични 
за всяка държава членка (вж. каре 5). 

Каре 5 

Отговорности на администрациите в държавите членки 

Фондовете по политиката на сближаване се изпълняват при споделено 
управление посредством национални и регионални програми. Стотици 
национални и регионални органи в държавите членки участват 
в програмирането, изпълнението, мониторинга и одита. Бенефициентите на 
средства от ЕС могат да бъдат публични или частни субекти, образувания със 
или без правосубектност или физически лица, които отговарят за започването 
на операциите или за започването и изпълнението им73. 

МВУ се изпълнява под пряко управление и бенефициенти са държавите 
членки74. Същевременно те отговарят за спазването на ключовите принципи 
на доброто финансово управление. На равнище държави членки водещ орган 
(„координаторът на МВУ“) носи общата отговорност и функционира като 
единно звено за контакт с Комисията75. На министерства или региони може 
да бъде възложено да изпълняват проекти и да докладват на този 
координатор за напредъка си. 

                                                        
73 Член 2, параграф 9 от РОР. 

74 Член 22, параграф 1 от Регламента за МВУ. 

75 Насоки на Комисията за държавите членки — планове за възстановяване 
и устойчивост (част 1/2), SWD(2021) 12 final, стр. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Необходими са допълнителни административни усилия на 
национално равнище за едновременното изпълнение на двете 
системи 

30 Изпълнението на МВУ успоредно с фондовете по политиката на сближаване 
може да изостри проблемите с административния капацитет. В половината от 
държавите членки от извадката на ЕСП едни и същи органи отговарят за 
разработването и за изпълнението както на фондовете по политиката на 
сближаване, така и на МВУ76. В тези случаи МВУ използва капацитета, развит от 
националните органи при изпълнението на фондовете по политиката на 
сближаване. Този начин на организация помага също така да се смекчи риска от 
двойно финансиране. 

31 Две от държавите членки в извадката на ЕСП (Италия и Румъния) са 
включили конкретни мерки в своите ПВУ за преодоляване на проблемите 
с административния капацитет. Също така някои държави членки в обхвата на 
одита (Италия, Румъния и Франция) посочиха пред ЕСП, че възнамеряват да 
наемат допълнителен персонал за изпълнението на МВУ (вж. каре 6). 

Каре 6 

Мерки, свързани с административния капацитет в Италия 

Италия, една от държавите, които получават най-много средства по МВУ, 
REACT-EU и политиката на сближаване, предвижда редица действия за 
повишаване на административния си капацитет: 

— създаване на нова служба за техническа и оперативна подкрепа с цел 
създаване на мултидисциплинарна група експерти от различни публични 
органи, към които централните, регионалните и местните 
администрации, участващи в МВУ, да се обръщат за специализирани 
познания; 

— въвеждане на мерки в националното законодателство, които опростяват 
и ускоряват възлагането и изпълнението на договорите за обществени 
поръчки; както и 

— набиране на персонал от 2 800 държавни служители за органите, 
участващи в изпълнението на фондовете на ЕС. 

                                                        
76 Испания, Румъния и Словения от държавите членки в извадката на ЕСП. 
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32 Техническа помощ се предвижда и за двата инструмента, но под различни 
форми. При фондовете по политиката на сближаване държавите членки могат да 
използват техническа помощ за целите на подготовката, обучението, 
управлението, мониторинга, оценката, видимостта и комуникацията77. 
Максималният възможен размер на техническата помощ за периода 2021—
2027 г. се равнява на около 14 млрд. евро. Освен това и при двата инструмента 
държавите членки могат да използват Инструмента за техническа подкрепа78 
с общ бюджет от 864 млн. евро. Инструментът за техническа подкрепа подпомага 
публичната администрация при планирането, разработването и изпълнението на 
реформи и при подготвянето на инвестиции. 

  

                                                        
77 Член 36 от РОР. 

78 Регламент (ЕС) 2021/240 за създаване на Инструмент за техническа подкрепа. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461&from=en
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Програмиране на разходите 

Програмирането на МВУ е централизирано в по-голяма 
степен 

МВУ се основава на единен програмен документ за всяка държава 
членка, а на равнище ЕС е необходимо одобрение от Съвета 

33 Програмирането на МВУ се осъществява въз основа на единен документ за 
всяка държава членка — ПВУ. В него се описват подробно инвестициите 
и реформите, които получават безвъзмездна финансова помощ по Механизма за 
възстановяване и устойчивост, и когато е приложимо — заеми. Той се оценява от 
Комисията, която представя предложение за решение за изпълнение на Съвета, 
в което се определят обвързващ набор от мерки, свързаните с тях ключови етапи 
и цели, които трябва да бъдат постигнати, и броя и размера на вноските. След 
приемането на решението за изпълнение на Съвета, то се допълва от оперативни 
договорености относно въпроси, свързани с техническото изпълнение79, както 
и от споразумения за финансиране, на които се основават бюджетните 
задължения80 и споразумения за заеми81, когато е приложимо. 

34 При фондовете по политиката на сближаване всяка държава членка 
подписва споразумение за партньорство с Комисията, което определя 
стратегическата насоченост на финансирането и условията за използването му82. 
То съдържа подробности за националните и регионалните програми, чието 
предназначение е да се преодолеят основните предизвикателства, пред които е 
изправена държавата или регионът83. Комисията приема актове за изпълнение, 
за да одобри споразуменията за партньорство и програмите84. 

                                                        
79 Член 18, параграф 1 и член 20, параграф 6 от Регламента за МВУ. 

80 Член 23 от Регламента за МВУ. Член 7, параграф 3 от Финансовия регламент. 

81 Член 15 от Регламента за МВУ. 

82 Член 10, параграф 1 от РОР. 

83 Член 22, параграф 3 от РОР. 

84 Член 12, параграф 4 и член 23, параграф 4 от РОР. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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35 На фигура 6 е обобщен процесът на оценяване и одобряване на 
програмирането на разходите. 

Фигура 6 — Програмиране на процеса на разходване на средства 

ПРОЦЕС 
ПОЛИТИКА НА 
СБЛИЖАВАНЕ 

МВУ 

РАЗРАБОТВАНЕ 

Държавите членки 
изготвят свои 
програмни 
документи 

Няколко национални 
и регионални звена за 
контакт в държавите 
членки; отговорни 
генерални дирекции: ГД 
„Регионална и селищна 
политика“ и ГД „Трудова 
заетост, социални 
въпроси и приобщаване“ 

Един субект в държавите 
членки, който 
функционира като 
национален 
координатор и звено за 
контакт за Комисията. 
Отговорни органи 
в рамките на Комисията: 
Работната група за 
възстановяване 
и устойчивост (RECOVER) 
и ГД „Икономически 
и финансови въпроси“ 

   
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Държавите членки 
представят 
програмните си 
документи на 
Комисията 

Едно споразумение за 
партньорство на 
национално равнище 
и една или няколко 
програми (национални 
или регионални) 

Един основен 
програмен документ, 
ПВУ 

   
ОЦЕНКА 

Комисията оценява 
програмните 
документи и ги 
обсъжда с всяка 
държава членка. 

Срок от три месеца за 
изпращане на коментари 
(за споразуменията за 
партньорство 
и програмите) 

Два месеца за 
завършване на 
оценката, но може да се 
удължи. 
Един месец за 
одобряване от Съвета 

   

ПРИЕМАНЕ 

Програмните 
документи се 
приемат 

Комисията приема 
споразуменията за 
партньорство в срок от 
четири месеца, 
а програмите — до пет 
месеца след официалното 
им представяне, 
посредством актове за 
изпълнение 

Одобрение от 
Комисията и приемане 
от Съвета посредством 
решение за изпълнение 
на Съвета 

 
Източник: ЕСП въз основа на РОР и на Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=en&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
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36 За изменения в програмите по политиката на сближаване се изискват само 
оценката и одобрението на Комисията85. За изменения в плановете за 
възстановяване и устойчивост се изискват оценката на Комисията и одобрението 
на Съвета86. Целта е да се гарантира, че държавите членки приемат сериозно 
ангажиментите, посочени в техните планове за възстановяване и устойчивост. 
ЕСП е отбелязвала, че изменения в програмите на политиката на сближаване, 
включително бюджетни преразпределения в рамките на разрешеното от РОР, се 
въвеждат често по време на изпълнението87. 

Принципът на партньорство на политиката на сближаване не е 
предварително условие за МВУ 

37 При фондовете по политиката на сближаване държавите членки следват 
принципа на партньорство в съответствие с Европейския кодекс на поведение за 
партньорство88. Публичните органи на регионално, местно и градско равнище, 
организациите на гражданското общество и икономическите и социалните 
партньори могат да допринасят за изготвянето на споразумения за партньорство 
и за подготвянето, изпълнението и оценката на всяка програма89. С това се цели 
финансирането да е насочено към потребностите и предизвикателствата с най-
голям приоритет. 

38 Прилаганата за МВУ процедура е различна. При изготвянето на ПВУ от 
националните органи се изисква единствено да проведат консултации с местните 
и регионалните органи, социалните партньори, гражданското общество 
и младежките организации, доколкото това е предвидено в националното 
законодателство. Процесът на провеждане на консултации се обобщава в самите 
ПВУ90. 

                                                        
85 Член 13, параграф 4 и член 24, параграф 4 от РОР. 

86 Член 21, параграф 2 от Регламента за МВУ. 

87 Специален доклад 24/2021, точки 53—57 и 120. 

88 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията относно Европейски кодекс на 
поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни 
фондове. 

89 Член 8 от РОР. 

90 Член 18, параграф 4, буква р) от Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_BG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0240&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
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Различни подходи за оценка на програмните документи 

Оценката от Комисията на проектите на плановете за 
възстановяване и устойчивост се основава на предварително 
определени критерии 

39 В рамките на политиката на сближаване Комисията оценява дали 
споразуменията за партньорство и програмите спазват РОР и специфичните за 
фонда правила91. При МВУ обаче Комисията извършва предварителна оценка, 
в която прилага 11 обширни качествени критерия от общ характер, като например 
дали ПВУ представлява всеобхватен и подходящо балансиран отговор на 
социално-икономическото положение и дали за общите прогнозни разходи е 
спазен принципът на разходна ефективност, както и дали те са пропорционални 
на очакваното икономическо и социално въздействие на национално равнище92. 

40 ЕСП вече отбеляза по-рано, че Комисията разполага с известна гъвкавост при 
тълкуването и оценяването на тези критерии и че тази дейност непременно 
включва качествени оценки93. В публикуван наскоро доклад ЕСП разгледа 
оценката на Комисията на ПВУ за извадка от държави членки. Одиторите 
констатираха, че извършената оценка като цяло е била адекватна предвид 
сложността на процеса и ограниченията във времето. Въпреки това те установиха 
редица слабости, рискове и области, на които трябва да се обърне внимание 
в бъдеще, като например това, че характеристиките на плащанията са резултат от 
преговори, че липсва яснота за някои ключови етапи и цели и че към момента на 
оценката системите за мониторинг и контрол все още не са били напълно 
въведени94. 

41 Изискванията за прозрачност също се различават. Оценките на Комисията на 
приетите ПВУ са публично достъпни95, докато тези на споразуменията за 
партньорство и програмите по политиката на сближаване се представят само на 
съответните национални и регионални органи. 

                                                        
91 Член 12, параграф 1 и член 23, параграф 1 от РОР. 

92 Член 19, параграф 3, буква а) и член 19, параграф 3, буква и) от Регламента за МВУ. 

93 Становище 06/2020, точка 44. 

94 Специален доклад 21/2022, точки 112—113. 

95 Комисията е изготвила обобщение на оценките на ПВУ, което е достъпно тук. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_bg#national-recovery-and-resilience-plans
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Обхватът на оценката на Комисията е различен при двата 
инструмента 

42 Насоките на Комисията за по-добро регулиране96 съдържат пет критерия: 
ефективност, ефикасност, целесъобразност, съгласуваност и добавена стойност от 
ЕС. Четири от тях се използват за оценка както на плановете за възстановяване 
и устойчивост по МВУ, така и на споразуменията за партньорство и програмите по 
линия на политиката на сближаване. Обхватът на оценката на Комисията обаче се 
различава при двата инструмента (вж. фигура 7). 

                                                        
96 Работен документ на службите на Комисията, „Насоки за по-добро регулиране“, 

SWD (2021) 305, стр. 23 и 26. 
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Фигура 7 — Обхват на оценката  

КРИТЕРИИ ПОЛИТИКА НА 
СБЛИЖАВАНЕ МВУ 

ЕФЕКТИВНОСТ 

Член 11, параграф 1, 
буква б) от РОР 

Член 19, параграф 3, 
буква ж) и критерий 2.7 
от приложение V към 
Регламента за МВУ 

В споразумението за 
партньорство са описани 
основните резултати, 
очаквани за всеки фонд, 
и очакваният принос за 
избраните цели на 
политиката 

ПВУ има за цел да окаже 
дълготрайно влияние по 
отношение на структурните 
промени 
в администрацията или 
политиките 

   
ЕФИКАСНОСТ 

Член 11, параграф 1, 
буква в) и член 22, 
параграф 3, буква ж) от 
РОР 

Член 19, параграф 3, 
буква и) и критерий 2.9 
от приложение V към 
Регламента за МВУ 

Предложеното 
предварително 
разпределение на 
финансови средства 
спазва правилата за 
тематична концентрация 
и предоставя данни по 
цели на политиката на 
национално и регионално 
равнище 

Общите прогнозни разходи 
са обосновани 
и реалистични. 
Не се разглежда подкрепата 
на регионално равнище 

   

ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ 

Член 22, параграф 3, 
буква а) от РОР 

Член 19, параграф 3, 
буква в) и критерий 2.3 
от приложение V към 
Регламента за МВУ 

Основните 
предизвикателства за 
преодоляване произлизат 
от икономическите, 
социалните 
и териториалните 
различия 

ПВУ допринася за 
икономическата, 
социалната 
и институционалната 
устойчивост на държавата 
членка чрез намаляване на 
икономическата уязвимост 
към сътресения и чрез 
увеличаване на капацитета 
на икономическите 
и социалните структури 
и на институциите да се 
адаптират и да устояват на 
сътресения 

   

СЪГЛАСУВАНОСТ 

Член 5, параграф 3 
и член 11, параграф 1, 
буква б) от РОР 

Член 19, параграф 3, 
буква к) и критерий 
2.11 от приложение V 
към Регламента за МВУ 

Координиране 
и съгласуване между 
отделните фондове 
и националните 
и регионалните програми, 
взаимно допълване 
и взаимодействия с други 
инструменти на ЕС (в т.ч. 
МВУ) за всяка избрана цел 
на политиката 

Вътрешна съгласуваност на 
мерките, включени в ПВУ, 
т.е. предложените мерки се 
укрепват и допълват 
взаимно 

 
Източник: ЕСП въз основа на РОР и на Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=en&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
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43 Държавите членки следва да предоставят на Комисията разчет за разходите 
по мерките, включени в техните ПВУ. В оценката си на ПВУ Комисията проверява 
обосновката и правдоподобността на разчетите и дали предложената подкрепа 
се допълва взаимно с други източници на финансиране от ЕС97. Тя също така 
проверява дали подкрепата ще замести периодични национални разходи98. С цел 
предоставяне на информация за съставянето на по-обширни прогнози относно 
равнището на инвестиции, от държавите членки е изискано да предоставят 
средното равнище на националните публични разходи по години за периода от 
2017 до 2019 г. за инвестиции, сходни на тези в ПВУ99. 

44 При политиката на сближаване европейската добавена стойност е била 
оценена съгласно концепцията за допълняемост: изискването средствата по 
политиката на сближаване да не заместват периодичните национални разходи100. 
От 2007 г. насам обаче това изискване към държавите членки постепенно е било 
премахнато. През периода 2021—2027 г. Комисията вече няма да проверява 
допълняемостта при оценяването на споразумения за партньорство и програми 
(вж. каре 7). 

                                                        
97 Член 9, член 19, параграф 3, буква и) и критерий 2.9 от приложение V към Регламента 

за МВУ. 

98 Член 5, параграф 1 от Регламента за МВУ. 

99 SWD(2021) 12, Част 1/2, стр. 55. 

100 Член 95, параграф 2 от РОР за 2014—2020 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
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Каре 7 

Изискване за допълняемост при политиката на сближаване 

През периода 2007—2013 г. от държавите членки с региони, обхванати по 
целта „Сближаване“, т.е. тези, чийто БВП на глава от населението е бил под 
75 % от средния за ЕС, се е изисквало да поддържат същото равнище 
публични или равностойните на тях структурни разходи през целия период 
във всеки засегнат регион101. 

През периода 2014—2020 г. изискването за допълняемост се е считало за 
изпълнено, когато държавите членки са поддържали същото равнище на 
публични структурни разходи на национално ниво през целия период. Не се 
посочват равнищата на регионалните разходи. Проверка на това изискване е 
била извършена само за държавите членки, чиито по-слабо развити региони 
обхващат най-малко 15 % от общото им население, при определени 
условия102. 

За периода 2021—2027 г. като мярка за опростяване Комисията вече не 
изисква държавите членки да демонстрират допълняемост на програмите103. 

Успоредното програмиране на фондовете по политиката на 
сближаване и на МВУ е довело до особени 
предизвикателства за държавите членки 

Две трети от ПВУ са били приети в срок от шест месеца, докато 
подготвянето и преговорите за програмите на политиката на 
сближаване са били забавени дори повече, отколкото през 
предходните периоди 

45 В предходните периоди на МФР преговорите на Комисията за споразумения 
за партньорство и за програми са се провеждали със закъснение и никога не са 
приключвали преди края на първата година от МФР. Тези закъснения са били 
причинени от късното приемане на пакета за МФР, което на свой ред е забавило 
                                                        
101 Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи 

разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) 
№ 1260/1999. 

102 Член 95, параграф 4 от РОР за 2014—2020 г. 

103 Ръководство относно мерките за опростяване, мярка № 16, стр. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_bg
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приемането на пакета за политиката на сближаване, а това е предварително 
условие за програмирането на равнище държави членки104. 

46 За периода 2021—2027 г. закъсненията са били дори по-големи: както ЕСП е 
докладвала и по-рано, РОР и регламентите за отделните фондове са приети 
в средата на 2021 г., шест месеца след започването на периода на МФР105. 
Управляващите органи също са участвали в програмирането на REACT-EU 
и в изпълнението на други извънредни мерки, като например МВУ, 
инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса (ИИОК и ИИОК+)106 
и действията по линия на сближаването за бежанците в Европа(CARE и CARE+)107. 
Това означава, че административният им капацитет за отделните дейности е бил 
дори по-малък. Ето защо през 2021 г. в почти всички държави членки е настъпило 
значително забавяне в подготовката на споразуменията за партньорство 
и програмите и преговорите по тях с Комисията. Едно последствие от това 
забавяне е, че държавите членки ще трябва да усвоят в по-кратък срок 
средствата, предоставени им по линия на политиката на сближаване за МФР за 
периода 2021—2027 г. ЕСП вече е отбелязала, че моделите на усвояване се 

                                                        
104 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“, точки 14—18 и 83. 

105 Годишни доклади за 2021 г., точка 2.6. Годишни доклади за 2020 г., точки 2.24—2.25. 
Специален доклад 14/2021 „Европейско териториално сътрудничество по програмите 
Интеррег — потенциалът на трансграничните региони в Европейския съюз все още не 
е напълно реализиран“, точка 92. Специален доклад 24/2021, точки 83 и 124. 

106 Регламент (ЕС) 2020/460 за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със 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. Регламент (ЕС) 2020/558 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. 

107 Регламент (ЕС) 2022/562 за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и 
(ЕС) № 223/2014 по отношение на Действия по линия на сближаването за бежанците 
в Европа. Регламент (ЕС) 2022/613 за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и 
(ЕС) № 223/2014 по отношение на увеличено предварително финансиране със 
средства по линия на REACT-EU и за определяне на разход за единица продукт. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_BG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0460&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=en
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различават в отделните държави членки108 и че е имало забавяния в усвояването 
на средствата по политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.109 

47 При МВУ програмирането и приемането на съответните правни актове са 
приключили по-бързо. За шест месеца — от февруари (когато е приет Регламентът 
за МВУ) до юли 2021 г. — са приети 18 ПВУ110. Това бързо финализиране на 
преговорите е било целенасочено, тъй като МВУ е имал за цел да отговори на 
остра и непосредствена криза. В допълнение, по-ниският брой програмни 
документи по МВУ, в сравнение с почти 400-те споразумения за партньорство 
и национални и регионални програми, е спомогнал Комисията да завърши 
оценката си своевременно (вж. каре 8). 

Каре 8 

Етап на приемане и изпълнение 

До октомври 2022 г.: 

— 26 ПВУ са приети от Съвета — с 8 повече отколкото до юли 2021 г. Планът 
на Унгария е бил все още в процес на оценяване от Комисията; 

— 17 оперативни договорености са подписани от Комисията и държавите 
членки; 

— 12 заявления за плащане са били заверени и изплатени, като Комисията 
е очаквала, че около 32 % от сумите за безвъзмездна финансова помощ 
ще бъдат изплатени през 2022 г.111; 

— През предстоящите месеци някои от ПВУ ще бъдат изменени от 
държавите членки и повторно представени за одобрение от Комисията 
и приемане от Съвета в резултат на коригирания максимален размер на 
безвъзмездна финансова помощ от юни 2022 г. (вж. каре 3). 

                                                        
108 Годишни доклади за 2021 г., точка 2.16. Специален доклад 17/2018, точки 27 и 28. 

109 Годишни доклади за 2021 г., точка 2.26. 

110 Белгия, Чехия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, 
Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Австрия, Португалия, Словения и Словакия. 

111 Въз основа на данни на Комисията от Statement of Estimates for the financial year 2022, 
стр. 34. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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За сравнение, по отношение на фондовете по политиката на сближаване: 

— 23 от общо 27 споразумения за партньорство и 185 от общо 371 
програми, обхванати от този преглед, са били одобрени от Комисията за 
периода 2021—2027 г.; 

— все още не са били подадени искания за междинно плащане за периода 
2021—2027 г. През 2022 г. авансовите плащания съставляват 
преобладаващата част от сумата, която се очаква да бъде изплатена; 

— Комисията е извършила плащания, равняващи се на 72 % от средствата 
за периода 2014—2020 г. Нидерландия, Дания и Хърватия са усвоили по-
малко от 58 % от предоставените им средства (включително по REACT-
EU), а Белгия, Германия, Италия, Малта, Словакия и Испания са усвоили 
по-малко от 65 %. 

Координирането на едновременното изпълнение на двата 
инструмента и избягването на риска от двойно финансиране е част 
от програмирането 

48 От държавите членки се е изисквало да опишат в своите ПВУ как ще 
координират успоредното изпълнение на инструментите, като вземат предвид 
съответните суми, наличността и графика на зрелите проекти, както и равнището, 
на което се поема отговорност за изпълнението на реформа или инвестиция 
съгласно институционалната и правната рамка112. Това изискване важи и за 
споразуменията за партньорство и програмите по линия на политиката на 
сближаване. 

49 Взаимно допълване и полезни взаимодействия се постигат посредством 
финансиране на различни операции, които се надграждат взаимно, или 
посредством използване на двата инструмента за финансиране на различни 
елементи на една и съща операция. В повечето случаи описанията, предоставени 
в националните планове за възстановяване и устойчивост, са били общи и кратки, 
отчасти поради факта, че споразуменията за партньорство и програмите за 
периода 2021—2027 г. все още не са били изготвени. В резултат на това 
националните органи е трябвало да вземат предвид съдържанието на своите ПВУ 
в споразуменията си за партньорство по линия на политиката на сближаване за 

                                                        
112 SWD(2021) 12, Част 1/2, стр. 43. 
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периода 2021—2027 г. Това е било по-лесно за държавите членки, които вече са 
разполагали със стратегическа рамка за разграничаване (вж. каре 9). 

Каре 9 

Рамка за разграничаване във Франция 

С цел да анализира потенциалните припокривания между МВУ и фондовете 
по политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. и да изясни кои 
инвестиции посредством кой фонд да бъдат финансирани, френските органи 
уведомиха ЕСП, че са създали рамка за разграничаване, която впоследствие е 
била публикувана под формата на ръководство113. 

Като основа са използвани четири основни критерия: 

— времеви критерий — последователно усвояване на средства, като първо 
се използва МВУ или оставащите фондове за периода 2014—2020 г., 
включително REACT-EU, а след това — фондовете по политиката на 
сближаване за периода 2021—2027 г.; 

— тематичен критерий — в зависимост от обхванатите допустими теми; 

— критерий относно бенефициентите — използване на МВУ за 
определени видове бенефициенти; 

— териториален критерий — съгласно който МВУ и фондовете по 
политиката на сближаване се разпределят за отделни територии 
в съответствие с предварително избрани инвестиционни приоритети по 
географски области. 

Въпреки че такава рамка не отстранява необходимостта от допълнителна 
координация по време на изпълнението на регионално и проектно 
равнище, съществуването ѝ спомага за определяне на основните 
принципи. 

50 В своята оценка на ПВУ Комисията е трябвало да разгледа взаимното 
допълване и координацията с други фондове на ЕС114. Оперативните 
договорености за МВУ, подписани с всяка държава членка, също предвиждат 

                                                        
113 Ръководството, публикувано от френските органи, е достъпно тук. 

114 SWD(2021) 12, Част 1/2, стр. 44. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
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провеждането на ежегодно събитие във всяка държава членка с цел обсъждане 
на изпълнението на ПВУ и на други програми на ЕС115. 

51 Дадена операция може да бъде финансирана и чрез двата инструмента, ако 
един и същи разход е отчетен само веднъж и при условие че МВУ не включва 
задължителното национално съфинансиране на проекти по линия на политиката 
на сближаване116. Всички държави членки, с които ЕСП проведе консултация, 
докладваха, че са взели предвид този риск и са предприели мерки за 
смекчаването му. Комисията е трябвало да провери предварително дали ПВУ са 
съдържали такива мерки117. 

Наред с МВУ и други фактори ще окажат влияние върху усвояването 
на фондовете по политиката на сближаване 

52 След приемането на МВУ държавите членки могат да разходват значително 
повече средства отпреди за инвестиции за икономическото, социалното 
и териториалното сближаване. Шест държави могат да разходват най-малко два 
пъти повече, отколкото през периода 2014—2020 г.118; седем държави — най-
малко три пъти повече119; а две държави, Люксембург и Нидерландия — седем 
пъти повече. 

53 През периода 2014—2020 г. ЕФРР и КФ са предоставили финансиране, 
равняващо се на около 10 % от общите публични инвестиции в 27-те държави — 
членки на ЕС. В 10 държави членки120 финансирането по ЕФРР и КФ се равнява на 
над една трета от всички публични инвестиции121. За тези държави членки 

                                                        
115 Доклад на Комисията относно изпълнението на Механизма за възстановяване 

и устойчивост, COM(2022) 75, стр. 7 и 57. 

116 Член 9 от Регламента за МВУ. SWD(2021) 12, Част 1/2, стр. 42. 

117 Член 19, параграф 3, буква й) и критерий 2.10 от приложение V към Регламента за 
МВУ. 

118 България, Германия, Ирландия, Гърция, Кипър и Финландия. 

119 Белгия, Дания, Испания, Франция, Италия, Австрия и Швеция. 

120 България, Естония, Хърватия, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Португалия, Румъния 
и Словакия. 

121 Европейска комисия, Осми доклад за сближаването, стр. 243. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
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усвояването на значително повече средства от ЕС през периода 2021—2027 г. ще 
бъде особено предизвикателство122. 

54 Натискът средствата да бъдат усвоени се увеличава към края на периода на 
допустимост, както ЕСП вече е отбелязвала123. Това може да доведе до отделяне 
на по-малко внимание на добавената стойност на инвестициите, вероятно за 
сметка на спазването на определени правила за допустимост и постигането на 
разходна ефективност124. За периода 2021—2027 г. обаче редица аспекти са се 
променили. Те могат да смекчат част от трудностите, свързани с усвояването на 
фондовете по политиката на сближаване. 

— Широкомащабните инфраструктурни проекти често се финансират в няколко 
последователни периода. В повечето случаи това е свързано с времето, 
необходимо за пускане в експлоатация на такива проекти. Но както ЕСП вече 
отбеляза по-рано, това може да е и поради забавяния по време на 
планирането и строителството125. След 2026 г. няма повече да се извършват 
плащания към държавите членки по Механизма за възстановяване 
и устойчивост. В случай че някои инвестиции по него не бъдат завършени 
и изискват допълнително финансиране, подкрепа може да бъде потърсена 
по програмите на политиката на сближаване. Това също така илюстрира 
нуждата от съгласуваност при програмирането на двата инструмента. 

                                                        
122 Годишен доклад на ЕСП за 2016 г., точки 2.24 и 2.25. 

123 Бърз преглед на конкретен казус „Преглед на неизпълнените поети задължения 
в бюджета на ЕС“, април 2019 г., точки 20 и 34—39. Специален доклад 17/2018, 
точки 20—21 и 83—84. 

124 Специален доклад 17/2018, точки 15 и 87. 

125 Преглед 05/2021 „Рамка на ЕС за големи проекти за транспортна инфраструктура — 
международно сравнение“, точки 52—53, стр. 27. Специален доклад 10/2020 
„Транспортни инфраструктури в ЕС — необходимо е ускорено изпълнение на 
мегапроектите, за да се постигнат в срок ефектите от изградената мрежа“, точки 45—
48 и 84—86. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_BG.pdf
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— РОР позволява на държавите членки да преразпределят до 5 % от 
първоначалните си национални пакети за всеки фонд на политиката на 
сближаване към всеки друг инструмент под пряко или непряко управление, 
включително към своите ПВУ. Това включва и евентуални прехвърляния към 
програма InvestEU126 на равнище споразумения за партньорство или чрез 
програмни изменения. През май 2022 г. Комисията е предложила при 
определени условия127 този процент да бъде увеличен на 12,5 %, като една 
от мерките128 по плана REPowerEU. ЕСП представи становище относно това 
предложение129. 

— На последно място, както МВУ, така и фондовете по политиката на 
сближаване за периода 2021—2027 г. ще се изпълняват в условията на 
покачващи се цени в резултат на инфлацията. В случая на МВУ това ще 
увеличи допълнително натиска върху държавите членки да контролират 
разходите или да заделят допълнително национално финансиране, за да 
завършат инвестициите и реформите по този инструмент. При фондовете по 
политиката на сближаване финансирането като цяло се основава на 
действително направените разходи. Тъй като увеличените разходи ще бъдат 
отчасти поети от бюджета на ЕС, това вероятно ще доведе до по-висок 
процент на усвояване. 

  

                                                        
126 https://investeu.europa.eu/index_en  

127 Съобщение на Комисията относно плана REPowerEU, COM(2022) 230 final, точка 4.3. 

128 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_22_3131  

129 Становище 04/2022 относно предложението за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2021/241 във връзка с главите за 
REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост и за изменение на Регламент 
(ЕС) 2021/1060, Регламент (ЕС) 2021/2115, Директива 2003/87/ЕО и Решение (ЕС) 
2015/1814 [2022/0164 (COD)]. 

https://investeu.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_bg.pdf
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Условия за извършване на плащания 

Финансирането по МВУ не е обвързано с разходите 

МВУ финансира реформи и инвестиции въз основа на постигането 
на ключови етапи и цели 

55 Финансовият регламент определя три форми на финансова подкрепа от 
ЕС130: 

— „Възстановяване на действително направени […] разходи“ включва 
финансиране от ЕС, което се възстановява въз основа на действително 
направените от бенефициента разходи. Тези разходи трябва да бъдат 
обосновани чрез оправдателни документи. 

— „Опростени варианти за разходите“ (ОВР) възстановяват разходи по 
предварително изчислена ставка. Стандартните таблици на единичните 
разходи и еднократните суми могат да обвързват плащанията с крайните 
продукти, но не непременно с резултатите131. 

— Съгласно модела на „финансиране, което не е свързано с разходи“ (ФНСР) 
дадена операция получава финансиране от ЕС, когато постигне резултатите 
или изпълни условията, предварително определени в законодателството. 
ФНСР е въведено за пръв път през 2018 г., когато е преразгледан 
Финансовият регламент. 

56 Моделът на ФНСР е задължителен за МВУ: с него се подкрепят държавите 
членки за извършването на реформи и инвестиции, финансирани само въз основа 
на изпълнени ключови етапи и цели. Той не се прилага за отделни операции, при 
които държавите членки могат да изберат някой друг подходящ модел на 
финансиране съгласно своите националните правила. Изпълнението на 
ключовите етапи и цели е единственият критерий за разрешаването на дадено 
плащане132. 

                                                        
130 Член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. 

131 Специален доклад 24/2021 на ЕСП, точка 90. 

132 Съображение 18, член 4, параграф 2 и член 24, параграф 3 от Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_bg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
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57 Преди подаване на първото искане за плащане Комисията и отделните 
държави членки подписват оперативни договорености. Това са документи, които 
уточняват как решението за изпълнение на Съвета ще бъде наблюдавано и какви 
доказателства очаква Комисията за изпълнението на всеки ключов етап и цел133. 
Преди извършването на каквото и да е плащане по МВУ, Комисията следва да 
оцени дали държавата членка е изпълнила задоволително всички ключови етапи 
и цели, свързани с конкретното искане за плащане 134. Освен това държавата 
членка трябва да предостави увереност на Комисията, че е предприела мерки за 
защита на финансовите интереси на ЕС. Комисията обаче не проверява това 
преди да разреши отпускането на средствата. Тя едва след това извършва 
последващи проверки и одити въз основа на извадка в държавите членки. 

58 Оперативните договорености се изготвят от Комисията и от съответната 
държава членка. Регламентът за МВУ предоставя ограничена информация 
относно тяхното съдържание. Комисията е изготвила образец за оперативните 
договорености, но той е публикуван едва през октомври 2021 г., когато повечето 
решения за изпълнение на Съвета вече са били приети. 

59 Комисията също така възнамерява да приложи модела на финансиране на 
МВУ в други области на бюджета. Тя вече е предложила основният принцип на 
финансирането на МВУ да бъде възпроизведен в новия Социален фонд за 
климата135, като възнамерява да го управлява посредством плановете на 
държавите членки, и при който се очаква плащанията да бъдат извършвани въз 
основа на изпълнението на предварително договорени ключови етапи и цели. По 
подобен начин от 2023 г. нататък моделът за осъществяване на общата 
селскостопанска политика ще следва подход, основан на крайните продукти136. 

                                                             
133 Член 20, параграф 6 от Регламента за МВУ. SWD(2021) 12 final, стр. 34. 

134 Член 24, параграф 3 от Регламента за МВУ. 

135 Предложение за регламент на Парламента и на Съвета за създаване на Социален 
фонд за климата, COM(2021) 568 final. 

136 Съображение 28 и член 37 от Регламент (ЕС) 2021/2116 относно финансирането, 
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1306/2013. Оценка на въздействието, изготвена от Комисията, 
SWD(2018) 301, приложение 4, раздел 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0568
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2116&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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Политиката на сближаване финансира операции предимно чрез 
възстановяване на направените разходи 

60 При фондовете по политиката на сближаване условията за плащане са 
изпълнението на съответните благоприятстващи условия и представянето на 
пакета за предоставяне на увереност относно редовността на разходите, 
декларирани от държавата членка137. Комисията изплаща сумата, поискана от 
държавата членка, при условие че е по-малка от участието на ЕС, одобрено за 
съответния приоритет в рамките на програмата, и отговаря на всички условия за 
допустимост за декларираните разходи. Това е валидно и в случаите, когато 
програмите използват моделите на опростени варианти за разходите или на 
финансиране, което не е свързано с разходи. 

61 ЕСП вече докладва138, че само малка част от разходите по политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г. е била възстановена посредством модели 
на финансиране, основани на резултатите, почти изцяло чрез опростени варианти 
за разходите (ОВР) по линия на ЕСФ. Досега почти всички програми на ЕФРР и КФ 
са се изпълнявали изключително въз основа на възстановяване на направените 
разходи. Моделът на финансиране, което не е свързано с разходи, е бил 
използван пилотно само при един проект по ЕФРР в Австрия. За периода 2021—
2027 г. опростените варианти за разходите са станали задължителни за операции, 
финансирани по ЕФРР и ЕСФ+, в размер до 200 000 евро139. Комисията също така 
очаква, че моделът на финансиране, което не е свързано с разходи, ще бъде 
използван в по-голяма степен, отколкото в предишните програмни периоди. 

Моделът на финансиране, което не е свързано с разходи, се прилага 
по различен начин при двата инструмента 

62 През периода 2021—2027 г. моделът на финансиране, което не е свързано 
с разходи, се използва по различен начин за МВУ и за политиката на сближаване. 
По-специално, съществуват различия в използването на термините „ключови 
етапи“ и „цели“, както и в обосноваването на плащанията за тяхното изпълнение 
посредством свързаните с тях разходи (вж. каре 10). 

                                                        
137 Член 15, параграф 5, член 91, параграф 2 и член 98, параграф 1 от РОР. 

138 Специален доклад 24/2021, точки 93, 101 и 127 и каре 8. 

139 Член 53, параграф 2 от РОР. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_bg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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Каре 10 

Различия в прилагането на модела на ФНСР при двата 
инструмента 

Изплащането на средства по линия на фондовете по политиката на 
сближаване за периода 2021—2027 г.: 

— е свързано с отделни междинни стъпки към постигането на очакваните 
резултати; 

— е основано на определени в програмите ключови етапи и цели, които 
трябва да бъдат количествени140. Отпускането на средства може също да 
бъде обвързано с условия, които имат и качествени аспекти141; 

— се определя въз основа на предварителни прогнозни разходи, а не въз 
основа на действително направените разходи142. 

Изплащането на средства по линия на МВУ143: 

— се извършва на вноски, предварително определени в решението за 
изпълнение на Съвета; 

— зависи от изпълнението на група ключови етапи и цели, определени 
в решението за изпълнение на Съвета, като ключовите етапи отчитат 
напредъка в качественото, а целите — в количественото изпълнение на 
реформите и инвестициите144; 

— не е обвързано нито с предварителните прогнозни разходи за всяка 
мярка, нито с действително направените разходи145 (вж. точка 43). 

И при двата инструмента държавите членки решават дали моделът ще се 
прилага също така между управляващия орган и бенефициента, за фондовете 
по политиката на сближаване, или между държавата членка и крайния 
получател, за МВУ146. 

 

                                                        
140 Член 2, параграфи 11 и 12 от РОР. 

141 Член 51, буква а) от РОР. 

142 Член 95, параграф 1 и приложение V — допълнение 2 към РОР. 

143 Член 4, параграф 2 и съображения 18, 30, 51 и 52 от Регламента за МВУ. 

144 Член 2, параграф 4 от Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN


 51 

 

Все още не е ясно доколко повече финансирането по МВУ се 
основава на постигнатите резултати, в сравнение със средствата по 
политиката на сближаване 

63 Бюджетирането, основано на изпълнението, представлява системно 
използване на информация относно крайни продукти, резултати и/или 
въздействие с цел предоставяне на информация, оказване на влияние и/или 
вземане на решения за разпределяне на публичните средства147. Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя три общи 
категории бюджетиране, основано на изпълнението148 (вж. каре 11). 

Каре 11 

Класификация на ОИСР на бюджетирането, основано на 
изпълнението 

ОИСР посочва три общи категории системи за бюджетиране, основано на 
изпълнението: 

— бюджетиране, основано на изпълнението, с информативен характер, при 
което информацията относно изпълнението се изготвя и представя 
заедно с разпределянето на финансирането, но не се използва 
непременно за вземане на решения относно разходването на 
средствата; 

— бюджетиране, основано на информация относно изпълнението, при 
което тази информация пряко влияе на разпределянето на ресурсите; 
както и 

— бюджетиране, основано на изпълнението, при което финансирането е 
обвързано с крайните продукти и ефекти. 

                                                        
145 SWD(2021) 12 final, Част 1/2, стр. 35. 

146 Съображение 41 и член 95, параграф 3 от РОР. Съображение 18 от Регламента за МВУ. 

147 ОИСР, Incentivising performance in public investment policies delivered at national and 
subnational levels:Managing across temporal and institutional horizons, 31 март 2017 г., 
стр. 8—9. 

148 ОИСР, Budgeting and performance in the European Union:A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, том 2017/1, 
раздел 1.2.1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
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64 В предишен доклад149 ЕСП заключи, че през периода 2014—2020 г. са 
положени големи усилия за засилване на насочеността на политиката на 
сближаване към резултати, но че финансирането, основано на резултати, все още 
не е осъществено. Съгласно изследване на Комисията от 2018 г. бюджетната 
подкрепа и финансирането, основано в по-голяма степен на резултатите, биха 
могли да представляват опростен и ефективен механизъм за тези части от 
фондовете по политиката на сближаване, при които крайните продукти очевидно 
могат да бъдат приписани на финансирането150. 

65 Все още е не е ясно доколко повече финансирането по МВУ се основава на 
постигнатите резултати, в сравнение със средствата по политиката на сближаване. 
Във всеки случай, тъй като някои от ключовите етапи и цели, посочени в ПВУ, са 
свързани с вложени ресурси или крайни продукти, а не с крайни ефекти151, 
финансирането по МВУ не отговаря напълно на критериите на ОИСР за системи за 
бюджетиране, основано на изпълнението.  

МВУ може да спомогне за по-бързо изплащане на 
средствата 

66 Съществуват още няколко разлики между двата инструмента по отношение 
на начина на изплащане на средствата. Извършените досега плащания показват, 
че Комисията може да изплаща средства по-бързо по МВУ, отколкото по 
програмите на политиката на сближаване. Това се дължи основно на факта, че 
исканията за плащане се основават на предварително договорени вноски, които 
групират ключовите етапи и целите, както и на разликите в начина, по който се 
оценяват тези искания. Поради тази причина проверките, предшестващи 
отпускането на средства, отнемат по-малко време. Въпреки това след оценка на 
риска Комисията може да извърши по-подробни проверки на по-късен етап с цел 
да вземе мерки в отговор на рисковете за доброто финансово управление152 (вж. 
фигура 8). 

                                                        
149 Специален доклад 24/2021 на ЕСП, точка 107. 

150 Комисия (Ramboll, Ecorys, CSIL): Feasibility study for a potential use of Budget Support to 
deliver ESI Funds, 2018 г., стр. 3—7. 

151 Специален доклад 21/2022, точки 87—89. 

152 Годишни доклади за 2021 г., точка 10.12. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_bg.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf
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Фигура 8 — Условия за извършване на плащания 

УСЛОВИЯ ПОЛИТИКА НА 
СБЛИЖАВАНЕ МВУ 

АВАНСОВО 
ФИНАНСИРАНЕ 

Държавите членки 
получават авансово 
финансиране 

Годишно авансово 
финансиране в размер от 
0,5 % от общите предоставени 
средства от 2021 до 2026 г. за 
всеки фонд 

Еднократно авансово 
финансиране до 13 % само 
за ПВУ, приети от Съвета 
през 2021 г. 

ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Изпраща се до 
Комисията, заедно 
с декларация за 
управлението 

Най-много шест искания за 
плащане на година на 
програма 
Искания за плащане въз 
основа на действително 
направените разходи, освен 
ако не се използват 
опростените варианти за 
разходите или финансиране, 
което не е свързано с разходи  
Дял на националното 
съфинансиране най-малко 
15—60 %, в зависимост от 
фонда и степента на развитие 
на подкрепения регион 

Най-много две искания за 
плащане на година на 
държава членка 
Исканията за плащане се 
основават на 
предварително 
договорени вноски, 
групиращи ключовите 
етапи и целите 
Проектите са 100 % 
финансирани от фондове 
на ЕС 

ОЦЕНКА 

oт Комисията на 
искането за плащане 

ЗАВЕРЯВАНЕ 
и ПЛАЩАНЕ 

на държавите членки 

Оценка на разходите, 
декларирани от държавата 
членка в пакета за 
предоставяне на увереност 
 
Комисията заверява 
плащането 

Оценка, основана на 
задоволителното 
изпълнение на ключовите 
етапи и целите 
Комисията приема 
решение за разрешаване 
на отпускането на средства, 
като взима предвид 
становището на Съвета 

ПОТЕНЦИАЛНА ЗАГУБА 

на неизползваните 
средства 

Постепенна загуба на 
отпуснатите годишно 
средства, за които не е 
подадено искане за плащане 
в рамките на три години (от 
2021 до 2026 г.) или в рамките 
на две години (за 2027 г.) 
(процедура за отмяна на 
бюджетни задължения) 

Средства, които не са 
изплатени на държавата 
членка до края на 2026 г., 
се губят 

 
Източник: ЕСП въз основа на РОР и на Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=en&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
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По-високи проценти на авансово финансиране по МВУ в сравнение 
с политиката на сближаване 

67 Размерът на предварителното финансиране — с други думи, делът от 
предоставените средства, изплатени на дадена държава членка преди 
извършването на официалните, обвързани с конкретни условия, плащания — се 
различава при МВУ и при фондовете по политиката на сближаване. Процентът на 
авансовото финансиране при МВУ е значително по-висок. И при двата 
инструмента авансовото финансиране се приспада от бъдещите плащания153 (вж. 
каре 12). 

Каре 12 

Авансово финансиране 

При фондовете по политиката на сближаване държавите членки имат право 
да получават годишни вноски по авансовото финансиране в размер от 0,5 % 
от общата подкрепа за периода от 2021 до 2026 г. Комисията ежегодно ще 
уравнява авансовите плащания за 2021 г. и 2022 г., а за периода от 2023 до 
2026 г. — най-късно до приключване на програмите154. 

По МВУ на държавите членки се предоставя еднократно авансово 
финансиране до 13 % от безвъзмездната финансова помощ и, ако е 
приложимо, от заема155. През 2021 г. всички държави членки освен Ирландия 
са го поискали. 

68 В рамките на МВУ Комисията може също така да възстанови всяко авансово 
финансиране, ако не е бил постигнат осезаем напредък по отношение на нито 
един от съответните ключови етапи и цели в рамките на 18 месеца от приемането 
на решението за изпълнение на Съвета156. Към октомври 2022 г. обаче 
тълкуването на „осезаем напредък“ все още не е уточнено от Комисията. 

                                                        
153 Член 90, параграф 5 от РОР. Член 13, параграф 2 от Регламента за МВУ. 

154 Член 90, параграф 2 и член 90, параграф 5 от РОР. 

155 Член 13, параграф 1 от Регламента за МВУ. 

156 Член 24, параграф 9 от Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
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И за двата инструмента декларациите за управлението са обвързани 
с условията за извършване на плащания 

69 За да пристъпи към необходимите действия във връзка с дадено искане за 
плащане, Комисията изисква декларация за управлението и при двата 
инструмента. Чрез нея се удостоверява, че представената информация е пълна, 
точна и надеждна, и се потвърждава, че свързаните с плащанията разходи са 
били използвани по предназначение и съответстват на всички приложими 
правила: 

— При фондовете по политиката на сближаване управляващият орган внася 
една декларация за управлението за всяка отчетна година, независимо от 
броя заявления за плащане157. Тя удостоверява, че декларираните разходи са 
законосъобразни и редовни, и предоставя информация относно резултатите 
от интервенциите. 

— Като предварително условие за отпускането на средства по МВУ, всяко 
искане за плащане следва да бъде придружено от декларация за 
управлението, която да удостоверява изпълнението на ключовите етапи 
и целите, свързани със съответното искане. Освен това държавите членки 
следва също така да предоставят за всяко искане за плащане обобщение на 
извършените одити, установените слабости и предприетите действия за 
коригирането им158. 

70 Съществуват разлики и в честотата на исканията за плащане. По МВУ 
държавите членки могат да внасят до две искания за плащане до Комисията 
годишно, а по фондовете по политиката на сближаване — до шест159. 

За МВУ не се изисква национално или частно съфинансиране 

71 Процентът на национално съфинансиране на даден инструмент показва дела 
на разходите, които не се покриват от финансиране от ЕС. Чрез задължителното 
национално или частно съфинансиране традиционно се осигурява ангажираност 
и отговорност от страна на държавите членки или бенефициентите, както 
и разходна ефективност на подкрепяните от ЕС интервенции. Това е и основният 

                                                        
157 Член 74,параграф 1, буква е) и член 98, параграф 1, буква б) и приложение XVIII към 

РОР. 

158 Член 22, параграф 2, буква в) от Регламента за МВУ. 

159 Член 24, параграф 2 от Регламента за МВУ. Член 91, параграф 1 от РОР. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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принцип на фондовете по политиката на сближаване. За разлика от тях, МВУ не 
изисква национално или частно съфинансиране (вж. каре 13). 

Каре 13 

Национално съфинансиране 

Процентът на националното съфинансиране за фондовете по политиката на 
сближаване варира от 15 % до 60 %, в зависимост от фонда и степента на 
развитие на подпомагания регион160. В миналото е имало случаи, когато 
държави членки са получавали 100 % финансиране от ЕС от фондовете по 
политиката на сближаване поради извънредни обстоятелства, като например 
финансовата криза от 2008—2009 г.161 и за смекчаване на последиците от 
пандемията от COVID-19 за счетоводната 2020—2021 година162. 

За средствата по МВУ и REACT-EU няма изисквания за съфинансиране163. 

При МВУ отменянето на бюджетни кредити се извършва само в края 
на периода на допустимост 

72 В програмите по политиката на сближаване финансирането, което не е 
изразходвано в определения срок, автоматично се губи. Тази практика, наречена 
„отмяна на бюджетни кредити“, има за цел да насърчи финансовата дисциплина 
при изпълнението на програмите, тъй като загубеното финансиране намалява 
потенциалното въздействие на политиката. Тази постепенна отмяна на бюджетни 
кредити по време на периода на допустимост се прилага единствено за 
фондовете по политиката на сближаване, но не и за МВУ (вж. каре 14). 

                                                        
160 Член 112 от РОР. 

161 Член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. 

162 Член 2 от Регламент (ЕС) 2020/558. 

163 Член 20, параграф 4 от Регламента за МВУ. Член 92б, параграф 12 от Регламента за 
REACT-EU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1083-20131221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=BG
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Каре 14 

Правила за отмяна на бюджетни кредити 

Средствата по политиката на сближаване се предоставят на годишна база на 
всяка държава членка в началото на периода и се губят, ако не се използват 
в рамките на три години (за 2021 до 2026 г.) и в рамките на две години (за 
2027 г.)164. 

Съгласно МВУ отпускането на финансова подкрепа се съсредоточава 
в първите години на периода на допустимост. Комисията трябва да 
предостави 70 % от безвъзмездната финансова помощ до края на 2022 г., 
а останалите 30 %, включително компонента за заеми — до края на 2023 г.165 
Средства, за които не са поети задължения в рамките на тези срокове поради 
неприети решения за изпълнение на Съвета или поради непоискани заеми, 
ще бъдат загубени. 

В рамките на МВУ, след като за средствата бъдат поети задължения, 
държавите членки не са изложени на риск да загубят неизползваните 
средства през периода на изпълнение на инструмента. Всички ключови етапи 
и цели следва да бъдат изпълнени до 31 август 2026 г.166 Средствата, които не 
са изплатени до края на 2026 г., ще бъдат отменени167.  

  

                                                        
164 Член 105 от РОР. 

165 Съображения 46—47 и членове 12 и 14 от Регламента за МВУ. 

166 Член 18, параграф 4, буква и) и член 20, параграф 5, буква г) от Регламента за МВУ. 

167 Член 24, параграф 1 от Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Мониторинг и разходи за 
изпълнение 

Различни разпоредби относно мониторинга, докладването 
и оценката 

73 Мониторингът, докладването и оценката са необходими, за да се следи за 
това средствата да допринасят за поставените цели, за да се установяват 
проблемите така, че да могат да се предприемат своевременни действия за 
разрешаването им, както и за да се придобие общ поглед върху напредъка на 
равнище ЕС. За двата инструмента се прилагат различни разпоредби (вж. 
фигура 9). 
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Фигура 9 — Изисквания за мониторинг, докладване и оценка 

ИЗИСКВАНИЯ ПОЛИТИКА НА 
СБЛИЖАВАНЕ МВУ 

ДЪРЖАВИ 
ЧЛЕНКИ 

Правила за 
мониторинг 
и докладване 

Мониторингът се 
осъществява по програми, 
като се използват 
показатели, които не са 
свързани с исканията за 
плащане 
Строго определени 
правила за ролята на 
мониторинговия комитет 

Представяне на Комисията 
на: 
o финансови данни: пет 

пъти годишно 
o данни относно 

резултатите: два пъти 
годишно, включително 
данни относно общите 
показатели 

o междинен преглед 
(2025 г.) 

Мониторинг на централно 
равнище въз основа на 
предварително договорени 
ключови етапи и цели, свързани 
с исканията за плащане 
Държавите членки могат да 
използват съществуващите си 
системи за мониторинг 

Представяне на Комисията на: 
o информация относно 

напредъка по ключовите 
етапи и целите, 
придружаваща всяко искане 
за плащане: най-много два 
пъти годишно 

o двугодишни доклади, 
актуализиращи данните 
относно общите показатели 

   

КОМИСИЯ 

Правила за 
мониторинг 
и докладване 

Годишно заседание за 
преглед на изпълнението 
Годишен доклад за 
управлението 
и изпълнението до 
Парламента в контекста на 
процедурата по 
освобождаване от 
отговорност във връзка 
с изпълнението на 
бюджета 
Публикува обобщени 
данни на платформата за 
свободно достъпни данни 
Доклад за резултатите от 
междинния преглед до 
Европейския парламент 
и Съвета (2026 г.) 

Мониторинг, включен 
в европейския семестър 
Анализ и оценка на 
информацията, придружаваща 
искането за плащане 
Годишен доклад относно 
изпълнението до Европейския 
парламент и Съвета 
Публикуване на обобщени 
данни чрез показателите по МВУ 

   

КОМИСИЯ  

Оценка 

По време на изпълнението, 
в края на 2024 г. 
Последваща оценка 
(2031 г.) 

По време на изпълнението, през 
февруари 2024 г. 
Последваща оценка (2028 г.) 

 
Източник: ЕСП въз основа на РОР и на Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=en&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Мониторингът на МВУ е обвързан с ключовите етапи и целите 

74 Мониторингът на Комисията на изпълнението на ПВУ се различава 
значително в отделните държави членки. Това се дължи на факта, че ключовите 
етапи и целите, както и данните, необходими за оценяване на постигнатия по тях 
напредък, са специфични за всеки ПВУ. Всички държави членки трябва да 
назначат централен орган, който представя консолидирано докладване на 
Комисията, и носи цялостна отговорност за мониторинга на изпълнението на ПВУ. 

75 Изискванията за докладване, свързани с МВУ, са различни. 

— Държавите членки следва да представят на Комисията доклади на шест 
месеца, през април и октомври, относно напредъка, постигнат по техните 
ПВУ, по-специално по ключовите етапи и целите. Това попада в рамката на 
европейския семестър, като априлският доклад е част от националната 
програма за реформи168. 

— В рамките на европейския семестър държавите членки също така са длъжни 
да докладват на шест месеца, през февруари и август, по общите показатели, 
определени за МВУ с делегиран акт169. 

— Комисията ежегодно представя на Парламента и на Съвета доклад за 
изпълнението на МВУ170. Първият годишен доклад на Комисията е 
публикуван през март 2022 г.; неговото заключение е, че изпълнението е 
в ход171. 

— Както е било планирано, в края на юли 2022 г.172 Комисията е представила на 
Парламента и на Съвета еднократен доклад за преглед, според който 

                                                        
168 Член 27 от Регламента за МВУ. 

169 Член 2, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2106 на Комисията за допълване 
на Регламент (ЕС) 2021/241 на Парламента и на Съвета за създаване на Механизъм за 
възстановяване и устойчивост чрез определяне на общите показатели и подробните 
елементи на набора от показатели за възстановяване и устойчивост. 

170 Член 31 от Регламента за МВУ. 

171 COM(2022) 75, стр. 64. 

172 Член 16 от Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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изпълнението на реформите и инвестициите от ПВУ на държавите членки е 
в ход173. 

— Парламентът може да кани Комисията на заседание за провеждане на 
„диалог за възстановяване и устойчивост“ на всеки два месеца174. До 
октомври 2022 г. са проведени седем такива заседания. 

76 В скорошен доклад на ЕСП беше отбелязано, че ключовите етапи и целите по 
МВУ са насочени към крайните продукти (или дори към вложените ресурси), а не 
толкова към крайните ефекти. Това ограничава възможностите за измерване на 
изпълнението на мерките, и в крайна сметка на тяхното въздействие върху целите 
на политиката на ЕС относно МВУ175. 

Финансовите отчети по политиката на сближаване не са свързани 
с изпълнението 

77 Правилата за мониторинга на изпълнението за фондовете по политиката на 
сближаване са изложени в РОР. Тези правила са обвързващи за всички държави 
членки и нямат връзка с плащанията, нито по отношение на графика, нито по 
отношение на процеса, освен в случая на свързаните с крайните продукти 
опростени варианти за разходите и финансирането, което не е свързано 
с разходи: 

— Мониторинговият комитет на всяка програма заседава най-малко веднъж 
годишно и разглежда, наред с други неща, постигнатия напредък 
в изпълнението на програмата и изпълнението на нейните ключови етапи 
и цели176. 

— Комисията разглежда изпълнението с всяка държава членка на годишно 
заседание за преглед на качеството на изпълнение177. 

                                                        
173 Доклад на Комисията за преглед на изпълнението на Механизма за възстановяване 

и устойчивост, COM(2022) 383 final, стр. 30. 

174 Член 26 от Регламента за МВУ. 

175 Специален доклад 21/2022, точки 88—89. 

176 Член 38, параграфи 1 и 3 и член 40, параграф 1 от РОР. 

177 Член 41, параграф 1 от РОР. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52022DC0383
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_bg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG


 62 

 

— На всяка програма ще бъде извършен междинен преглед през 2025 г., за да 
се реши как да се разпределят половината от средствата за 2026 г. и 2027 г., 
като се разгледа, наред с другото, напредъкът в постигането на ключовите 
етапи и се вземат предвид основните трудности при изпълнението178.  

— Напредъкът в постигането на целите на програмата се проверява и въз 
основа на окончателния доклад за качеството на изпълнение179. 

78 Държавите членки трябва да представят на Комисията данни за 
изпълнението на програмите по политиката на сближаване по-често, отколкото за 
МВУ; трябва да предават по електронен път финансови данни за изпълнението 
пет пъти годишно и данни относно резултатите два пъти годишно180. Съгласно 
РОР от Комисията не се изисква да докладва ежегодно на Парламента и на 
Съвета, но информацията се включва в програмните декларации, които са част от 
проектобюджета181, както и в Годишния доклад за управлението и изпълнението 
като част от процедурата по освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета182. 

Положени са усилия за повишаване на прозрачността на данните от 
мониторинга, но други проблеми все още не са преодолени 
Сходни подходи за осигуряване на прозрачност при използването на 
финансиране от ЕС 

79 Комисията е възприела сходни подходи по отношение на двата инструмента 
за осигуряване на прозрачност при използването на финансиране от ЕС 
и доказване на напредъка в изпълнението. По отношение на МВУ Комисията е 
създала онлайн платформа, наречена Показатели по Механизма за 
възстановяване и устойчивост, която е публично достъпна183. Нейната функция е 
подобна на тази на платформата за свободно достъпни данни при фондовете по 
политиката на сближаване (вж. каре 15). 

                                                        
178 Член 18 и член 86, параграф 1 от РОР. 

179 Член 43 от РОР. 

180 Член 42, параграф 1 от РОР. 

181 Член 41, параграф 3, буква з) от Финансовия регламент.  

182 Член 318 от ДФЕС. 

183 Делегиран регламент (ЕС) 2021/2106 на Комисията. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=bg&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
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Каре 15 

Публични онлайн платформи за данни относно резултатите 

Наборът от показатели по Механизма за възстановяване и устойчивост184 
предоставя общ поглед върху напредъка в програмното изпълнение. Той 
включва данни относно изпълнението на ключовите етапи и целите, 
предоставените и изплатените средства, тенденцията при общите показатели 
в рамките на структурата на шестте стълба и тематични анализи185. Комисията 
е задължена по закон да актуализира показателите най-малко два пъти 
годишно, като използва данни, предоставени от държавите членки 
в контекста на европейския семестър186. Всъщност показателите се 
актуализират по-често: те предоставят данни в реално време относно 
плащанията и постигнатите ключови етапи и цели. 

Платформата за свободно достъпни данни в областта на сближаването е 
публично достъпен уебсайт, който представя нагледно данни относно 
финансирането и постиженията на фондовете по политиката на 
сближаване187. За периода 2014—2020 г. тя представя най-новите данни за 
програмите — планираните суми, дневни актуализации на плащанията на ЕС, 
годишни данни за напредъка по общите показатели и тематични анализи. От 
октомври 2022 г. тя показва планираните инвестиции и целеви стойности за 
показателите по приетите програми за периода 2021—2027 г. 

80 Комисията счита, че държавите членки са бенефициентите на средствата по 
Механизма за възстановяване и устойчивост, които, след като бъдат отпуснати, 
постъпват в националния бюджет188. Използването на средствата по МВУ обаче 
следва да е в съответствие с всички приложими правила на ЕС и с националните 
правила. Държавите членки, в качеството си на бенефициенти и заемополучатели 
на средствата, наред с Комисията, трябва да предприемат подходящи мерки, за 
да спазват това изискване. Те трябва и да следят за това крайните получатели да 
посочват, че са получили финансиране от ЕС189. Въпреки това не всяка мярка, 
която допринася за инвестициите и реформите, подкрепяни по линия на МВУ, е 
подробно описана в ПВУ или в решенията за изпълнение на Съвета. Това е 

                                                        
184 Показатели по Механизма за възстановяване и устойчивост. 

185 Член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2106 на Комисията. 

186 Член 27 и член 30 от Регламента за МВУ. 

187 Cohesion Open Data Platform. 

188 COM(2022) 75, стр. 60. 

189 Член 34, параграф 2 от Регламента за МВУ. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
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свързано с риск предоставеното по МВУ европейско финансиране да няма 
необходимата видимост за получателите и гражданите. 

Ограничения на данните от мониторинга 

81 Данните от мониторинга се използват за измерване на напредъка
и постиженията на интервенциите на ЕС. Най-важните източници на данни са 
общите показатели за крайни продукти и резултати, наред с техните референтни, 
междинни и крайни целеви стойности, според случая (при програмите по 
политиката на сближаване), както и ключовите етапи и целите (при плановете за 
възстановяване и устойчивост). Европейската сметна палата вече е коментирала 
големия брой специфични за програмите показатели190, които не могат да бъдат 
обобщени с цел измерване на резултатите на равнище ЕС, нито използвани за 
сравнения в рамките на и между различните програми по политиката на 
сближаване и ПВУ191. Същото се отнася за ключовите етапи и целите за МВУ. 
Въведени са само ограничен брой общи показатели за измерване на цялостните 
резултати на двата инструмента на равнище ЕС (вж. каре 16). 

190 Специален доклад 24/2021 на ЕСП, точка 42. Информационно-аналитичен документ 
„Бъдещето на финансите на ЕС — реформиране на начина, по който функционира 
бюджетът на ЕС“, точка 38, февруари 2018 г. Специален доклад 02/2017 
„Договарянето от страна на Комисията на споразумения за партньорство и програми 
в областта на сближаването за периода 2014—2020 г. се характеризира с по-добро 
насочване на разходите към приоритетите на „Европа 2020“, но и с по-сложни 
механизми за измерване на резултатите“, точки 106—109, 113—115, 131, 147. 

191 Информационно-аналитичен документ „Опростяване на изпълнението на политиката 
на сближаване след 2020 г.“, точка 59, май 2018 г. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=45198
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_BG.pdf
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Каре 16 

Данни от мониторинговата дейност 

Специфични за програмите и за ПВУ показатели: 

— През периода 2014—2020 г. са били въведени над 22 000 специфични за 
програмите показателя. Броят на специфичните за всяка програма 
показатели за периода 2021—2027 г. ще бъде известен, когато бъдат 
приети всички програми. 

— Голям е броят на ключовите етапи и целите, определени от Съвета за 
ПВУ, до този момент: общо 5 889, 2 166 за реформи и 3 723 за 
инвестиции192. В някои случаи към тях са добавени междинни етапи, 
като така общият им брой още повече се увеличава193. 

Общи показатели: 

— В регламентите за отделните фондове са определени 87 общи 
показателя за периода 2014—2020 г. Държавите членки са избрали тези 
от тях, които са свързани с програмите им по политиката на сближаване, 
и са определили целеви стойности, които е следвало да бъдат 
постигнати до края на периода. Броят на общите показатели за периода 
2021—2027 г. е нараснал на 234. Всички програми следва да докладват 
по пълния набор от общи показатели, независимо дали за тях има 
определени целеви стойности. 

— От Комисията се е изисквало да приеме делегиран акт за определяне на 
общи показатели, с които да се отразяват цялостните резултати от 
МВУ194. Регламентът е определил 14 общи показателя, по-голямата част 
от които са същите като тези, посочени в специфичните регламенти за 
отделните фондове по политиката на сближаване195. За тях обаче не са 
определени целеви стойности и те не са систематично обвързани с всеки 
национален ПВУ. Поради тази причина те предоставят обобщена 
информация относно изпълнението на МВУ. 

 

                                                        
192 Данни от показателите по МВУ към октомври 2022 г. 

193 Работен документ на службите на Комисията ‘Identifying Europe's recovery needs’, 
SWD(2020) 98 final, стр. 36. По отношение на избраните от ЕСП държави членки 
междинни етапи са били определени за Испания и Румъния. 

194 Член 29, параграф 4 от Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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82 ЕСП вече е посочвала трудностите при постигане на добър баланс между 
необходимостта от получаване на пълноценни данни от мониторинговата 
дейност и необходимостта те да бъдат изготвени на разумна цена196. Събирането, 
съхраняването и докладването на данни по тези показатели е допринесло 
значително за административните разходи. Въпреки това при МВУ всеки ключов 
етап или цел измерва напредъка по отношение на постигането на конкретна 
реформа или завършването на инвестиция и се използва като основа за 
извършване на плащанията. 

83 ГД „Икономически и финансови въпроси“ проверява данните от 
мониторинговата дейност за МВУ, а ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ — за фондовете по 
политиката на сближаване. Тъй като дадена операция може да бъде финансирана 
и от двата инструмента и тъй като не се извършват проверки, чрез които да се 
следи, че данни от мониторинговата дейност не се съобщават два пъти, 
съществува риск постиженията да бъдат докладвани двойно. 

И при двата инструмента последващите оценки се извършват твърде 
късно, за да послужат като основа при изготвянето на 
законодателните предложения за следващия период 

84 Комисията следва да извърши оценки на двата инструмента в хода на 
изпълнението им през 2024 г. и последващи оценки две години след края на 
периода на допустимост, с цел да оцени дългосрочното им въздействие197. 
Държавите членки също следва да извършат оценки по един или повече от 
критериите, определени в Насоките за по-добро регулиране198 (или други 
подобни критерии), както и на въздействието на всяка програма199. 

                                                        
195 Приложение към Делегиран регламент (ЕС) 2021/2106 на Комисията. Приложения I и II 

към Регламента за ЕФРР/КФ. Приложение I към Регламента за ЕСФ+. 

196 Специален доклад 02/2017, точки 131—132 и 154. Информационно-аналитичен 
документ „Насоченост към постигането на резултати в областта на сближаването“, 
точка 49, юни 2019 г. 

197 Член 32 от Регламента за МВУ. Член 45, параграф 2 от РОР. 

198 SWD(2021) 305, стр. 23. 

199 Член 44, параграфи 1 и 2 от РОР. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_bg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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85 Последващите оценки и на двата инструмента ще бъдат налични след 
изготвянето на законодателните предложения на Комисията за рамката на 
политиката на сближаване за периода след 2027 г. Това означава, че единствено 
оценките и прегледите, извършени по време на изпълнението, могат да 
предоставят информация за целите на законодателните предложения относно 
следващия период200. Както обаче Европейската сметна палата вече е 
посочвала201, в регламентите не се изисква от Комисията да координира оценките 
по време на изпълнението за МВУ и междинния преглед на програмите за 
сближаване, планирани съответно през 2024 г. и 2025 г., въпреки поуките, които 
могат да бъдат извлечени от прилагането на интегриран подход, обхващащ 
и двата инструмента. 

Оценяването на разходите за изпълнението на двата 
инструмента ще бъде трудно 

86 Изпълнението на даден инструмент е свързано с различни административни 
разходи (вж. каре 17). 

Каре 17 

Разходи, свързани с изпълнението на даден инструмент 

Дейностите по подготовката и изпълнението на даден инструмент са 
свързани с административни разходи: 

— на равнище Комисия: разходи, свързани с одобрението на програмата, 
както и с надзора и проверката на изпълнението ѝ, като например 
разходи за персонал, изследвания, оценки, анализи, дейности по 
разпространение на информация и консултации; 

— на равнище държави членки: разходи за подготовка и управление на 
програмата, наблюдение, оценка, информация и комуникация, както 
и контролни и одитни дейности, като например разходи за персонал, 
консултации и ИТ. 

                                                        
200 Информационно-аналитичен документ „Насоченост към постигането на резултати 

в областта на сближаването“, точки 107 и 109, юни 2019 г. 

201 Специален доклад 24/2021, точки 81 и 124 и препоръка 2, буква б). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_bg.pdf
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87 Изчисляването на разходите, свързани с изпълнението на фондовете по 
политиката на сближаване, не е лесно. Техническата помощ, предоставяна 
в подкрепа на държавите членки, представлява разход, който се възстановява от 
бюджета на ЕС, поради което нейната стойност е известна. Информацията обаче 
относно другите административни разходи не е налична или е недостатъчна. 
Комисията провежда проучвания за прогнозиране на тези общи административни 
разходи, като последното е било публикувано през 2018 г.202 В миналото ЕСП 
констатира, че разходите за изпълнение на политиката на сближаване са 
относително ниски в сравнение с тези на други европейски и международни 
програми. ЕСП отбеляза също обаче, че данните от тези проучвания не са били 
съгласувани, последователни и пълни203. 

88 По същия начин ще бъде трудно да се направи приблизителна оценка на 
разходите, свързани с изпълнението на МВУ, не на последно място поради факта, 
че Регламентът за МВУ не изисква административните разходи да бъдат 
докладвани на Комисията. 

  

                                                        
202 Европейска комисия (Spatial Foresight & t33), New assessment of ESIF administrative 

costs and burden, 2018 г. 

203 Специален доклад 07/2020 „Администриране на политиката на сближаване — 
сравнително ниски разходи, но недостатъчно данни за оценка на икономиите от 
опростяването“, точки 41 и 67. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_bg.pdf


 69 

 

Контрол и одит 

Различни разпоредби относно контрола и одита 

89 Рамката за контрол и одит трябва да позволява да се следи за това 
фондовете на ЕС да спазват принципите на доброто финансово управление204, да 
са законосъобразни и редовни205 и финансовият интерес на ЕС да бъде 
защитен206. Тя следва да бъде адаптирана към рисковете, установени по 
отношение на съответната форма на финансова подкрепа от ЕС, специфични за 
всеки инструмент. 

90 И в двата случая държавите членки прилагат рамка за контрол и одит, 
разработена с цел да предостави увереност на Комисията, че може да извършва 
плащания. Комисията от своя страна осъществява допълнителни проверки с цел 
да потвърди надеждността на рамката в контекста на изготвянето на годишните 
си отчети за дейността и декларацията за достоверност, съдържаща се в тях, 
в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета (вж. фигура 10). 

                                                        
204 Член 33 от Финансовия регламент. 

205 Член 36, параграф 2 от Финансовия регламент. 

206 Член 135 от Финансовия регламент. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
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Фигура 10 — Контрол и одит 

ВИД КОНТРОЛ ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ МВУ 

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОДИТ 

ПРЕДИ ПЛАЩАНЕ 

Държавите членки предоставят 
увереност относно въведените от тях 
системи за управление и контрол 

Комисията оценява системите за 
контрол на държавите членки при 
одобряването на споразуменията за 
партньорство и програмите 

Държавите членки описват 
своите системи за вътрешен 
контрол в ПВУ 

Комисията оценява системите 
за контрол на държавите 
членки и определя 
допълнителни ключови етапи, 
когато е необходимо 

ПРИ ПЛАЩАНЕ 

На равнище държави членки 
o Законосъобразността

и редовността на плащанията се
основават на точността
и достоверността на разходите
и на съответствието им
с приложимите правила на ЕС
и националните правила

o Управляващите органи
извършват проверки от първо 
ниво на операциите и изключват
нередовните разходи, 
декларирани от бенефициентите

o Одитните органи предоставят
увереност относно
декларираните разходи,
системите за управление
и контрол и отчетите

Комисията извършва контролни 
и одитни дейности, включително 
одити на системите и одити на 
извадка от операциите 

На равнище държави членки 
o Законосъобразността

и редовността на
плащанията се основава на
изпълнението на ключови
етапи и цели

o Съответствие
с приложимите правила на
ЕС и националните
правила с цел защита на
финансовите интереси на 
ЕС

Комисията оценява дали 
ключовите етапи и целите са 
задоволително изпълнени, 
като неизпълнението им води 
до частично или пълно 
преустановяване на плащането 

СЛЕД ПЛАЩАНЕ 

Комисията:  
o извършва одити на

съответствието по отношение на
законосъобразността
и редовността на декларираните
разходи и одити на системите

o преустановява плащанията,
свързани с разходи, засегнати от
нередности или сериозни 
недостатъци

Комисията извършва:  
o последващ одит на

ключовите етапи и целите, 
докладвани от държавите
членки, след оценка на 
риска 

o одит на системите за 
събиране на данни от
мониторинг (преди или
след плащането) 

o системен одит на мерките
за защита на финансовите 
интереси на ЕС и ad hoc
одити при съмнение за
сериозни нередности

ВЪНШЕН ОДИТ Извършва се от ЕСП Извършва се от ЕСП 

Източник: ЕСП въз основа на РОР и на Регламента за МВУ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=en&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
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Проверките по политиката на сближаване са насочени предимно 
към редовността на декларираните разходи 

91 В рамките на политиката на сближаване контролът и одитът са насочени 
главно към допустимостта на разходите, извършени от бенефициентите 
и декларирани от управляващите органи за всяка програма. Държавите членки 
имат конкретни отговорности във връзка с проверките, които следва да бъдат 
извършвани207 (вж. каре 18). 

Каре 18 

Рамка за контрол и одит при фондовете по политиката на 
сближаване на ниво държава членка 

Програмните органи в държавите членки трябва да изпълняват подробни 
изисквания. 

— В случаите, когато разходите се възстановяват въз основа на 
действителните разходи, управляващите органи следва да проверяват 
дали разходите са в съответствие с приложимото законодателство, 
включително правилата за обществени поръчки и за държавна помощ, 
и с условията за подкрепа на програмата208. По отношение на ОВР 
и ФНСР проверките на управлението имат за цел единствено да 
потвърдят дали са изпълнени условията за възстановяване на суми от 
Комисията209. Управляващите органи също следва да разполагат с данни 
относно действителните собственици на получателите на средствата210 
и да публикуват списъка на избраните операции, включително 
бенефициентите211. 

— Одитните органи трябва да предоставят на Комисията годишен доклад за 
контрола и одитно становище, което предоставя увереност относно 
законосъобразността и редовността на декларираните разходи, 
ефективното функциониране на системите за управление и контрол, 
както и пълнотата, точността и достоверността на отчетите212. 

                                                        
207 Член 63, параграф 1 от Финансовия регламент. Съображение 55 от РОР. 

208 Член 74, параграф 1, буква а) и член 95, параграф 3 и съображение 34 от РОР. 

209 Член 94, параграф 3 и член 95, параграф 3 от РОР. 

210 Член 69, параграф 2 от РОР. 

211 Член 49, параграф 3 от РОР. 

212 Член 77, параграф 3 и съображение 63 от РОР. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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92 Увереността на Комисията по отношение на извършването на дадено 
плащане се основава главно на проверките на редовността на декларираните 
разходи, извършени от националните органи, както и на извършените от тях 
одити на системите. Регламентът също така съдържа конкретни разпоредби 
относно одитната дейност, която следва да се извършва на равнището на 
държавата членка, включително осигуряването на ясна одитна следа, 
използването на образци и установяването на одитен график213. Комисията 
изпълнява надзорна роля и посредством своята собствена одитна дейност се 
уверява, че системите, въведени от държавите членки, функционират ефективно 
и ефикасно214. 

93 ЕСП вече е посочвала слабостите в работата на одитните органи в държавите 
членки и в надзора на Комисията върху тях215, които засягат значителна част от 
пакетите от документи за предоставяне на увереност216. Наскоро Европейската 
сметна палата отбеляза необходимостта от допълнително изясняване на 
механизмите за предоставяне на увереност на Комисията, когато се прилага 
моделът на ФНСР217. 

Проверките по МВУ са насочени към задоволителното изпълнение 
на ключовите етапи и целите 

94 Рамката за контрол и одит на Механизма за възстановяване и устойчивост е 
насочена към задоволителното изпълнение на ключовите етапи и целите. Тя 
отразява също така отговорността на държавите членки да следят за прилагането 
на инструмента в съответствие с правилата на ЕС и националните правила (вж. 
каре 19). 

                                                        
213 Членове 70 и 77—82 и приложения XIII, XIX—XXII към РОР. 

214 Член 70, параграф 1 от РОР. 

215 Специален доклад 26/2021 „Редовност на разходите по политиката на сближаване на 
ЕС — Комисията оповестява ежегодно минимален и неокончателен процент на 
грешките“, точки 26, 29, 39 и 84. Годишни доклади за 2020 г., точка 5.38. Годишни 
доклади за 2019 г., точка 5.39. 

216 Годишни доклади за 2021 г., точки 5.41—5.42.  

217 Специален доклад 24/2021, точка 128 и препоръка 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_bg.pdf
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Каре 19 

Рамка за контрол и одит на Механизма за възстановяване 
и устойчивост на ниво държава членка 

— От държавите членки се изисква да въведат система за вътрешен 
контрол, с помощта на която да следят за това средствата по МВУ да се 
разходват в съответствие с приложимото право на ЕС и националното 
законодателство. За целта те могат да използват собствените си 
национални системи за управление на бюджета218. Те трябва също да 
съхраняват данни относно крайните получатели на средства по МВУ, 
както и списък на финансираните мерки219, дори ако тази информация 
не се оповестява публично. За целите на одит и контрол тази 
информация може да се изисква от Комисията, ОЛАФ, Европейската 
прокуратура и ЕСП220. 

— Одитът също е част от отговорностите за осъществяване на контрол от 
страна на държавите членки. Държавите членки трябва да посочват 
в своите ПВУ кой национален орган е отговорен за одита. Всяко искане 
за плащане трябва да е придружено от обобщение на извършените 
одити, включително установените слабости и предприетите корективни 
действия221. 

95 В процеса на одобрение на ПВУ Комисията е извършила оценка на рамката 
за контрол и одит, описана от държавите членки в техните ПВУ222. В тази оценка 
не са включени рисковете, свързани с неспазването на правилата за 
обществените поръчки и държавната помощ. Всички 26 рамки за ПВУ, приети към 
октомври 2022 г., са оценени като подходящи. В 19 случая Комисията е 
договорила с държавите членки конкретни ключови етапи с цел преодоляване на 
установените недостатъци, преди да е било извършено първото плащане223, 
с изключение на авансовото финансиране. 

                                                        
218 Член 22, параграф 1 от Регламента за МВУ. 

219 Член 22, параграф 2, буква г) от Регламента за МВУ. 

220 Член 22, параграф 2, буква д) от Регламента за МВУ. 

221 Член 22, параграф 2, буква в), подточка ii) от Регламента за МВУ. 

222 Член 19, параграф 3, буква й), член 24, параграф 3, съображение 18 и критерий 2.10 от 
приложение V към Регламента за МВУ. 

223 SWD(2021) 12, Част 1/2, стр. 48. COM(2022) 75, стр. 61. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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96 Комисията също така е предоставила на държавите членки контролен лист 
за самооценка на системите за контрол през март 2021 г., преди да бъдат 
подадени плановете за възстановяване и устойчивост. Въпреки това някои 
аспекти от одитната методология на Комисията за МВУ, като например одитната 
следа и методите за формиране на извадки, са били завършени едва след 
приемането на ПВУ. Комисията е финализирала своята одитна методология едва 
през декември 2021 г., след внасянето на първите искания за плащане. Има 
вероятност това да е създало несигурност по отношение на отговорностите 
и обхвата на контролните и одитните дейности, което на свой ред да е довело до 
несъгласуваното им изпълнение в отделните държави членки. 

97 Увереността на Комисията по отношение на плащанията произтича главно от 
нейните документни проверки за задоволителното изпълнение на ключовите 
етапи и целите за всяка вноска. По време на периода на изпълнение Комисията 
също така извършва одити на системите по отношение на системите за събиране 
на данни от мониторинг в държавите членки. Тези одити могат да бъдат 
извършвани преди или след отпускането на средствата. В допълнение, Комисията 
може също да извършва последващи одити на докладването за ключовите етапи 
и целите в държавите членки. Тези одити се провеждат едва след отпускането на 
средствата. Понастоящем ЕСП провежда одит на структурата на рамката за одит 
и контрол на Механизма за възстановяване и устойчивост. Докладът от одита ще 
бъде публикуван през 2023 г. 

Необходимо е да се уточни методът за спиране на плащания или 
извършване на частични плащания при непостигнати ключови етапи 
и цели по Механизма за възстановяване и устойчивост 

98 В рамките на политиката на сближаване, както ЕСП вече докладва, няма 
превантивни мерки или финансови корекции при непостигането на резултати224. 
Това е валидно и за периода 2021—2027 г. Комисията обаче трябва да провежда 
годишна среща за преглед на изпълнението за всяка програма с участието на 
държавата членка, за да следи напредъка, постигнат по отношение на 
договорените ключови етапи и крайни цели. Когато са налице значителни 
                                                        
224 Специален доклад 04/2017 „Защита на бюджета на ЕС от неправомерно разходване на 

средства: през периода 2007—2013 г. Комисията все повече използва превантивни 
мерки и финансови корекции в областта на сближаването“, точка 25. Специален 
доклад 36/2016 „Оценка на разпоредбите за приключване на програмите за 
сближаване и развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.“, точка 48. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_BG.pdf
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отклонения, които биха могли да засегнат изпълнението на дадена програма, 
държавата членка следва да предприеме коригиращи мерки и да информира 
Комисията в срок от три месеца225. 

99 За разлика от това, при МВУ Комисията трябва да спре цялото плащане или 
част от него, ако счете, че един или повече ключови етапи или цели не са били 
задоволително изпълнени. В случаите, когато такова спиране е извършено, 
Комисията трябва да намали размера на финансовата подкрепа, освен ако 
държавата членка не коригира положението в рамките на шест месеца226. 
Въпреки това обаче е необходимо Комисията да изясни метода за определяне на 
дела на дадено плащане, който следва да бъде спрян или намален при 
непостигането на ключовите етапи и цели, както ЕСП подчерта и в своя годишен 
доклад за 2021 г.227 Липсата на ясно определен метод поражда риск 
намаляването на плащания да не се прилага по еднакъв начин към държавите 
членки. 

Прилагането на мерките за защита на финансовите 
интереси на ЕС в рамките на МВУ трябва да се изясни 
допълнително 

Задържането на депозит от плащанията при фондовете на 
политиката на сближаване е мярка, необходима за защита на 
бюджета на ЕС 

100 Задържането на определен процент от стойността на плащанията защитава 
бюджета на ЕС от финансовите последици от грешки в декларациите за разходи 
на държавите членки, които могат да бъдат установени след извършване на 
съответното плащане. При политиката на сближаване Комисията прилага такова 
задържане за всяко междинно плащане. За периода 2021—2027 г. процентът е 
намалял на 5 %228, спрямо 10 % за предходния период. ЕСП вече предложи 

                                                        
225 Член 41 от РОР. 

226 Член 24, параграфи 6 и 8 от Регламента за МВУ. 

227 Годишни доклади за 2021 г., точка 10.28 и препоръка 10.2. 

228 Член 93, параграф 2 от РОР. Член 130, параграф 1 от РОР 2014—2020 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN


 76 

 

преразглеждане на законодателството, за да се гарантира, че задържаната част от 
плащането е добре защитена, преди да бъде освободена229. 

101 По отношение на МВУ такъв механизъм не е въведен, тъй като Комисията 
одобрява условията за изплащане предварително при договарянето на ПВУ, 
и единствено оценява дали съответните ключови етапи и цели са били изпълнени 
преди разрешаване на плащането.  

При фондовете по политиката на сближаване Комисията може да 
извърши спиране на плащания и финансови корекции, за да защити 
финансовите интереси на ЕС 

102 Мерките за защита на бюджета на ЕС имат за цел да гарантират, че се 
финансират само редовни разходи. Отговорността за предотвратяване, 
разкриване и коригиране на нередности се носи основно от държавите членки230. 
Ако това задължение не се изпълнява задоволително, Комисията може да 
приложи редица допълнителни мерки за защита на бюджета на ЕС. 

103 При фондовете по политиката на сближаване Комисията може да спре 
плащания, докато държавите членки не предприемат необходимите корективни 
действия и не наложат финансови корекции, ако това е необходимо (вж. каре 20). 

Каре 20 

Прилагане на финансови корекции и спиране на плащания с цел 
защита на бюджета на ЕС в рамките на политиката на 
сближаване 

При политиката на сближаване финансови корекции се използват, когато е 
декларирана или отчетена нередност от държавата членка. Комисията може 
да ги наложи в случай на сериозни недостатъци в системите за управление 
и контрол на държавата членка, които са довели до системни грешки, или 
при конкретни нередности231. В зависимост от тежестта на проблемите 
Комисията може да наложи фиксирана корекция в размер на 5 %, 10 %, 25 % 

                                                        
229 Специален доклад 26/2021, точка 77 и препоръка 1. 

230 Член 103 от РОР.  

231 Член 104, параграф 1 от РОР. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_bg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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или дори 100 %232. Това обаче не води непременно до намаляване на 
размера на подкрепата, предоставена на дадена програма, тъй като за други 
редовни разходи могат да се подават заявления по други мерки233. Дали това 
се случва на практика обаче зависи от способността на държавите членки да 
декларират допълнителни разходи. Компетентният орган в държавата членка 
следва да възстанови всички суми, изплатени неправомерно на 
бенефициентите234. 

Нетни финансови корекции в областта на политиката на сближаване се 
използват, когато дадена нередност не е коригирана в достатъчна степен от 
държавата членка. Само в случай на нетна финансова корекция се стига до 
загуба на финансова подкрепа от бюджета на ЕС за държавата членка235. 

И накрая, Комисията може също така да прилага прекъсване и спиране на 
плащания като превантивна мярка236. Те водят до отсрочване на плащанията 
от бюджета на ЕС, което оказва допълнителен натиск върху държавите 
членки да предприемат необходимите корективни действия237. 

104 За фондовете по политиката на сближаване ЕСП вече е отбелязвала, че 
Комисията е използвала все повече превантивни мерки и финансови корекции 
през периода 2007—2013 г. ЕСП също така е посочвала, че регулаторните 
разпоредби за периода 2014—2020 г. значително са повишили способността на 
Комисията да защитава бюджета на ЕС от неправомерни разходи238. Както ЕСП 
вече докладва, до 2021 г. Комисията не е наложила нетни финансови корекции на 
държавите членки за периода 2014—2020 г.239 

                                                        
232 Член 104, параграф 1 и приложение XXV към РОР. 

233 Член 104, параграф 4 от РОР. 

234 Член 69 от РОР. 

235 Член 104, параграфи 1 и 4 от РОР. 

236 Член 96 и член 97 от РОР. 

237 Специален доклад 04/2017, точки 14—17 и каре 1. 

238 Специален доклад 04/2017, точки 141—143 и 149. 

239 Годишни доклади за 2021 г., точка 1.44. Годишни доклади за 2020 г., точка 1.43. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_BG.pdf
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При МВУ Комисията разчита повече на ефективността на 
националните системи за защита на финансовите интереси на ЕС 

105 В рамките на МВУ Комисията има също така правомощието да намалява 
пропорционално финансовата подкрепа, отпусната на държавите членки, и да 
възстановява всички дължими суми или да изисква предсрочно погасяване на 
заемите. Комисията може да прави това при сериозни нередности, свързани 
с измама, корупция, конфликт на интереси или сериозно нарушение на 
задълженията, както и в случаи на невярна информация за изпълнението на 
ключовите етапи и целите, предоставена от държавите членки240.  

106 За да възстанови суми или да изиска предсрочно погасяване на заемите, 
Комисията трябва да е установила наличието на нередности или сериозни 
нарушения на задълженията. Ако недостатък в системата за контрол на дадена 
държава членка по отношение на МВУ води до сериозно нарушение на 
споразумението за финансиране, Комисията може да намали финансовата 
подкрепа от ЕС и да си възстанови 5 %, 10 %, 25 % или дори 100 % от финансовото 
участие, отпуснато на държавата членка, или в случай на заем — да изиска 
ранното му погасяване241. За разлика от фондовете по политиката на сближаване 
обаче не съществува обща рамка за контрол, тъй като държавите членки 
използват националните си системи при изпълнението на Механизма за 
възстановяване и устойчивост. Поради липсата на допълнителни критерии 
и насоки относно извършването на възстановявания от страна на Комисията 
продължава да е налице риск тези единни ставки да не се прилагат 
последователно за различните държави членки. 

                                                        
240 Член 22, параграф 5 от Регламента за МВУ. 

241 Член 22, параграф 5 от Регламента за МВУ. Член 19 от споразуменията за 
финансиране. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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107 Независимо какъв е режимът на управление, Комисията носи крайната 
отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС242. По-специално, Комисията 
следва да направи необходимото, за да може финансовите интереси на ЕС да 
бъдат ефективно защитени; за тази цел тя следва да получи достатъчна увереност 
от държавите членки, че те използват МВУ в съответствие с правото на ЕС 
и националното право. За разлика от случая при фондовете по политиката на 
сближаване, тя също така разчита повече на ефективността на националните 
системи за предотвратяване, откриване и коригиране на нередности 
и навременната информация за тях, докладвана от държавите членки. Комисията 
счита обаче, че може да разрешава плащания, ако са изпълнени ключовите етапи 
и целите243, дори ако тя има информация за нередности при използването на 
средствата, открити на равнище държави членки.  

Държавите членки могат да използват различни системи за 
докладване на нередности, открити при фондовете по политиката 
на сближаване и Механизма за възстановяване и устойчивост 

108 Защитата на финансовите интереси на ЕС включва също така мерките, 
които се предприемат в отговор на всякакви незаконни дейности, които могат да 
засегнат бюджета на ЕС244. За тази цел е необходимо да има система за борба 
с измамите, корупцията и конфликта на интереси на равнище държави членки 
и да се извършват проверки от Комисията, както е предвидено в одитната 
стратегия на МВУ.  

109 По отношение на фондовете по политиката на сближаване държавите 
членки трябва да докладват установените нередности в системата за управление 
на нередностите на Комисията (СУН)245 и проверяваният разход се изключва от 
отчетите246. Самоличността на участващите бенефициенти е част от 
информацията, която се изисква. По отношение на МВУ държавите членки не са 
правно задължени да докладват нередностите в СУН, но могат да го направят на 
доброволна основа. Вместо това всички държави членки трябва да докладват 

                                                        
242 Годишни доклади за 2021 г., точка 1.33. 

243 Член 24 от Регламента за МВУ. 

244 Член 325 от ДФЕС. 

245 Член 69, параграф 12 от РОР. 

246 Член 98, параграф 6 и приложение XVIII към РОР. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=bg&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
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случаите на предполагаема измама в своята декларация за управлението, която 
придружава искането за плащане. 

Политиката на сближаване и МВУ все още не се възползват напълно 
от потенциала на интегрираните инструменти за извличане на данни 
и оценка на риска 

110 Преди почти 10 години Комисията е създала интегрирания инструмент 
Arachne за извличане на данни и оценка на риска за подаването на данни за 
рискови икономически оператори247. Комисията е препоръчала на държавите 
членки да използват Arachne във връзка с двата инструмента. Ползата от него 
обаче зависи от данните, подавани от държавите членки, а понастоящем не 
всички от тях го използват248. На този етап 19 държави членки са поели 
ангажимент да използват Arachne във връзка с МВУ. Към октомври 2022 г. все 
още не е уточнено колко държави членки са поели ангажимент да го използват за 
програмите по политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. 

111 ЕСП е изтъквала потенциала на Arachne като ефективен инструмент за 
предотвратяване на измами249. Въпреки това наскоро ЕСП установи, че ползите от 
Arachne са ограничени от тесния му обхват на приложение в контекста на 
споделено управление250. Например системата за управление на нередностите не 
е свързана с Arachne. Преразглеждането на Финансовия регламент ще 
предостави възможност използването на интегрирани инструменти за извличане 
на данни и оценка на риска да бъде направено задължително за всички методи 
на изпълнение на бюджета на ЕС за периода след 2027 г. 

  

                                                        
247 Член 22, параграф 4 от Регламента за МВУ и съображение 72 от РОР. 

248 Годишен отчет за дейността за 2020 г. на ГД „Регионална и селищна политика“, стр. 55. 
Специален доклад 01/2019 „Борба с измамите при разходването на средства от ЕС — 
необходими са действия“, точка 86. 

249 Специален доклад 01/2019, точки 85—88 и препоръка 3.3. Специален доклад 10/2015 
„Необходими са повече усилия за решаване на проблемите с обществените поръчки 
при разходването на средства на ЕС за сближаване“, точки 90—94 и препоръка 6. 

250 Специален доклад 11/2022 „Защита на бюджета на ЕС — необходимо е по-добро 
използване на практиката на включване в „черен списък“, точка 85. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=BG
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_bg.pdf
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Заключителни бележки 
112 Прегледът на Европейската сметна палата (ЕСП) илюстрира, че 
Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) и фондовете по политиката 
на сближаване имат значителни прилики. Същевременно двата инструмента се 
различават в много отношения поради различното си предназначение. 
Политиката на сближаване е основната дългосрочна инвестиционна политика на 
ЕС за насърчаване на социално-икономическото и териториалното развитие на 
държавите членки и регионите, а Механизмът за възстановяване и устойчивост е 
временен инструмент за реакция при кризи, с който се цели смекчаване на 
въздействието на пандемията от COVID-19 върху икономиката на държавите 
членки и повишаване на устойчивостта на ЕС и държавите членки при бъдещи 
кризи. 

113 Както фондовете по политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., 
така и средствата по МВУ все още са на ранен етап на изпълнение. Прилагането 
на Механизма за възстановяване и устойчивост паралелно с фондовете по 
политиката на сближаване ще изясни допълнително как разликите 
в регулаторната рамка влияят на изпълнението и на резултатите.  

Настоящият преглед беше приет от Европейската сметна палата в Люксембург на 
заседанието ѝ от 8 декември 2022 г. 

 За Европейската сметна палата 

 

 Tony Murphy 
 Председател 
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Приложения 

Приложение I — Предишни доклади на ЕСП 

Специални доклади 
— Специален доклад 10/2015 „Необходими са повече усилия за решаване на 

проблемите с обществените поръчки при разходването на средства на ЕС за 
сближаване“ 

— Специален доклад 36/2016 „Оценка на разпоредбите за приключване на 
програмите за сближаване и развитие на селските райони за периода 2007—
2013 г.“ 

— Специален доклад 02/2017 „Договарянето от страна на Комисията на 
споразумения за партньорство и програми в областта на сближаването за 
периода 2014—2020 г. се характеризира с по-добро насочване на разходите 
към приоритетите на „Европа 2020“, но и с по-сложни механизми за 
измерване на резултатите“ 

— Специален доклад 04/2017 „Защита на бюджета на ЕС от неправомерно 
разходване на средства: през периода 2007—2013 г. Комисията все повече 
използва превантивни мерки и финансови корекции в областта на 
сближаването“ 

— 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“ 

— Специален доклад 01/2019 „Борба с измамите при разходването на средства 
от ЕС — необходими са действия“ 

— Специален доклад 07/2020 „Администриране на политиката на сближаване 
— сравнително ниски разходи, но недостатъчно данни за оценка на 
икономиите от опростяването“ 

— Специален доклад 10/2020 „Транспортни инфраструктури в ЕС — 
необходимо е ускорено изпълнение на мегапроектите, за да се постигнат 
в срок ефектите от Европейската основна мрежа“ 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_bg.pdf
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— Специален доклад 16/2020 „Европейски семестър — специфичните 
препоръки по държави са насочени към важни въпроси, но изпълнението им 
трябва да се подобри“ 

— Специален доклад 14/2021 „Европейско териториално сътрудничество по 
програмите Интеррег — потенциалът на трансграничните региони 
в Европейския съюз все още не е напълно реализиран“ 

— Специален доклад 24/2021 „Финансиране, основано на резултатите, 
в политиката на сближаване — достойна амбиция, но остават пречки 
в периода 2014—2020 г.“ 

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

— Специален доклад 11/2022 „Защита на бюджета на ЕС — необходимо е по-
добро използване на практиката на включване в „черен списък“ 

— Специален доклад 21/2022 „Оценка на Комисията на националните планове 
за възстановяване и устойчивост — като цяло адекватна, но остават рискове, 
свързани с изпълнението“ 

Прегледи и информационно-аналитични документи 
— Информационно-аналитичен документ „Бъдещето на финансите на ЕС — 

реформиране на начина, по който функционира бюджетът на ЕС“, февруари 
2018 г. 

— Информационно-аналитичен документ „Опростяване на изпълнението на 
политиката на сближаване след 2020 г.“, май 2018 г. 

— Бърз преглед на конкретен казус „Предоставяне на финансиране на 
държавите членки по политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.“, 
март 2019 г. 

— Бърз преглед на конкретен казус „Преглед на неизпълнените поети 
задължения в бюджета на ЕС“, април 2019 г. 

— Информационно-аналитичен документ „Насоченост към постигането на 
резултати в областта на сближаването“, юни 2019 г. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=45198
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_bg.pdf
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— Преглед 05/2021 „Рамка на ЕС за големи проекти за транспортна 
инфраструктура — международно сравнение“ 

Годишни доклади 
— Годишен доклад за 2016 г., глава 2. 

— Годишен доклад за 2019 г., глава 5. 

— Годишен доклад за 2020 г., глава 2. 

— Годишни доклади за 2021 г., глави 1, 2 и 10. 

Становища 
— Становище 06/2020 относно предложението за Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване 
и устойчивост 

— Становище 04/2022 относно предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2021/241 във връзка 
с главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост и за 
изменение на Регламент (ЕС) 2021/1060, Регламент (ЕС) 2021/2115, 
Директива 2003/87/ЕО и Решение (ЕС) 2015/1814 [2022/0164 (COD)] 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_bg.pdf
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Приложение II — Планиран принос на МВУ за шестте стълба — разбивка по държави членки 

  
Стълб 1 

Екологичен 
преход 

Стълб 2 
Цифрова 

трансформация 

Стълб 3 
Интелигентен, 

устойчив 
и приобщаващ 

растеж и работни 
места 

Стълб 4 
Социално 

и териториално 
сближаване 

Стълб 5 
Здравна, 

икономическа, 
социална и 

институционална 
устойчивост 

Стълб 6 
Политики за 
следващото 

поколение 

 Белгия 64 % 30 % 32 % 48 % 11 % 15 % 
 България 64 % 33 % 47 % 27 % 18 % 11 % 
 Чехия 66 % 24 % 40 % 33 % 23 % 14 % 
 Дания 59 % 24 % 86 % 18 % 13 %  
 Германия 47 % 53 % 51 % 11 % 29 % 9 % 
 Естония 42 % 22 % 71 % 21 % 43 % 1 % 
 Ирландия 56 % 32 % 40 % 49 % 10 % 13 % 
 Гърция 44 % 23 % 86 % 29 % 12 % 5 % 
 Испания 50 % 30 % 42 % 56 % 14 % 8 % 
 Франция 53 % 21 % 53 % 28 % 21 % 23 % 
 Хърватия 76 % 26 % 45 % 26 % 15 % 12 % 
 Италия 46 % 30 % 48 % 50 % 15 % 12 % 
 Кипър 52 % 25 % 65 % 25 % 19 % 13 % 
 Латвия 39 % 22 % 46 % 54 % 26 % 13 % 
 Литва 44 % 36 % 53 % 25 % 25 % 18 % 
 Люксембург 65 % 33 % 43 % 46 % 13 %  
 Унгария       
 Малта 55 % 23 % 28 % 41 % 34 % 19 % 
 Нидерландия 71 % 26 % 52 % 37 % 7 % 7 % 
 Австрия 52 % 41 % 44 % 45 % 9 % 9 % 
 Полша 56 % 23 % 24 % 68 % 21 % 9 % 
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Стълб 1 

Екологичен 
преход 

Стълб 2 
Цифрова 

трансформация 

Стълб 3 
Интелигентен, 

устойчив 
и приобщаващ 

растеж и работни 
места 

Стълб 4 
Социално 

и териториално 
сближаване 

Стълб 5 
Здравна, 

икономическа, 
социална и 

институционална 
устойчивост 

Стълб 6 
Политики за 
следващото 

поколение 

 Португалия 55 % 23 % 48 % 47 % 19 % 8 % 
 Румъния 57 % 21 % 42 % 46 % 22 % 13 % 
 Словения 57 % 23 % 33 % 36 % 36 % 15 % 
 Словакия 51 % 21 % 48 % 24 % 38 % 17 % 
 Финландия 54 % 35 % 50 % 39 % 21 % 1 % 
 Швеция 56 % 29 % 18 % 67 % 14 % 15 % 

 Средно за ЕС 55 % 28 % 47 % 38 % 20 % 12 % 
Източник: ЕСП, въз основа на прогнозния първичен и вторичен принос на средства по МВУ, планирани за всяка мярка, към два от шестте стълба, по данни на 
Комисията от Показателите по Механизма за възстановяване и устойчивост за 25 от 26-те ПВУ, приети от Съвета до края на октомври 2022 г. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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Приложение III — Предоставяне на средства по политиката на сближаване за периода 2021—
2027 г., безвъзмездна финансова помощ по МВУ (предварително и окончателно разпределение) 
и задействани заеми по МВУ 

в млрд. евро 

  
ФОНДОВЕ ПО ПОЛИТИКАТА НА 

СБЛИЖАВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021—2027 г. 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МВУ* ЗАДЕЙСТВАНИ 
ЗАЕМИ ПО 

МВУ 

 Фондове на 
политиката на 
сближаване за 
периода 2021—

2027 г., 
безвъзмездна 

финансова 
помощ по МВУ 
(окончателно 

разпределение) 
и задействани 
заеми по МВУ 

  Предварително разпределение до 30.6.2022 г.  Окончателно разпределение към 
30.6.2022 г. 

  

  

ЕФРР ЕСФ+ КФ ЕТС ОБЩО 

 

70 % от 
наличната 

сума 

30 % от 
наличната 

сума 
ОБЩО  

70 % от 
наличната 

сума 

30 % от 
наличната 

сума 
ОБЩО    

 Белгия 1,1 1,2  0,4 2,7  3,6 2,3 5,9  3,6 0,9 4,5    7,2 
 България 5,7 2,6 1,3 0,1 9,8  4,6 1,6 6,3  4,6 1,1 5,7    15,3 
 Чехия 10,4 2,7 6,4 0,3 19,8  3,5 3,5 7,1  3,5 4,1 7,6    27,4 
 Дания 0,1 0,1  0,3 0,5  1,3 0,2 1,6  1,3 0,1 1,4    1,9 
 Германия 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 

 Естония 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 
 Ирландия 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 
 Гърция 11,5 5,8 3,0 0,1 20,4  13,5 4,3 17,8  13,5 3,9 17,4  12,7  50,5 
 Испания 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 
 Франция 9,1 6,7  1,1 16,8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 
 Хърватия 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 
 Италия 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 
 Кипър 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9  0,2  2,0 
 Латвия 2,5 0,7 1,0 0,0 4,3  1,6 0,3 2,0  1,6 0,2 1,8    6,0 
 Литва 3,5 1,1 1,4 0,1 6,1  2,1 0,1 2,2  2,1 0,0 2,1    8,2 
 Люксембург 0,0 0,0  0,0 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1    0,1 
 Унгария 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7  4,6 2,5 7,2  4,6 1,2 5,8    27,5 
 Малта 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8  0,2 0,1 0,3  0,2 0,1 0,3    1,1 
 Нидерландия 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 
 Австрия 0,5 0,4  0,2 1,1  2,2 1,2 3,5  2,2 1,5 3,7    4,8 
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  ФОНДОВЕ ПО ПОЛИТИКАТА НА 
СБЛИЖАВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021—2027 г. 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МВУ* ЗАДЕЙСТВАНИ 
ЗАЕМИ ПО 

МВУ 

 Фондове на 
политиката на 
сближаване за 
периода 2021—

2027 г., 
безвъзмездна 

финансова 
помощ по МВУ 
(окончателно 

разпределение) 
и задействани 
заеми по МВУ 

  Предварително разпределение до 30.6.2022 г.  Окончателно разпределение към 
30.6.2022 г. 

  

  

ЕФРР ЕСФ+ КФ ЕТС ОБЩО 

 

70 % от 
наличната 

сума 

30 % от 
наличната 

сума 
ОБЩО  

70 % от 
наличната 

сума 

30 % от 
наличната 

сума 
ОБЩО    

 Полша 47,4 14,9 9,3 0,6 72,2  20,3 3,6 23,9  20,3 2,3 22,6  11,5  106,3 
 Португалия 11,5 7,5 3,4 0,1 22,5  9,8 4,1 13,9  9,8 5,8 15,6  2,7  40,8 
 Румъния 17,1 8,2 3,5 0,4 29,2  10,2 4,0 14,2  10,2 1,9 12,1  14,9  56,2 
 Словения 1,5 0,7 0,7 0,1 3,1  1,3 0,5 1,8  1,3 0,2 1,5  0,7  5,2 
 Словакия 8,1 2.4 1,6 0,2 12,4  4,6 1,7 6,3  4,6 1,4 6,0    18,3 
 Финландия 0,9 0,6  0,2 1,7  1,7 0,4 2,1  1,7 0,2 1,9    3,6 
 Швеция 0,8 0,7  0,4 1,9  2,9 0,4 3,3  2,9 0,3 3,2    5,2 

 Техническа помощ 0,8 0,3 0,1 0,0 1,3            1,2 
 Транснационално 

сътрудничество 
 0,2   0,2            0,2 

 Междурегионални 
иновации 0,6    0,6            0,6 

 Европейска 
инициатива за 
градовете 

0,6    0,6            0,6 

 Междурегионално 
сътрудничество 

   0,6 0,6            0,6 

 Общо ЕС 217 98 37 9 361  234 104 338  234 104 338  165  864 
* Бележка относно безвъзмездната финансова помощ по МВУ: съгласно член 11 от Регламента за МВУ изчисляването на максималното финансово участие за 
30 % от предоставената безвъзмездна финансова помощ на държава членка е актуализирано на 30 юни 2022 г. Тази актуализация е извършена с цел да се вземат 
предвид последните данни относно БВП за 2020 г. и 2021 г. 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията, приложение IV към Регламента за МВУ и бележката на Комисията до Съвета и Парламента ‘RRF: update of the 
RRF maximum financial contribution’ от 30.6.2022 г. Сумите са закръглени за целите на представянето. 
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Акроними и съкращения 
БВП: Брутен вътрешен продукт 

БНД: Брутен национален доход 

ДФЕС: Договор за функционирането на Европейския съюз 

ЕСФ+: Европейски социален фонд плюс 

ЕФРР: Европейски фонд за регионално развитие 

ИИОК: Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса 

КФ: Кохезионен фонд 

МВУ: Механизъм за възстановяване и устойчивост 

МСЕ: Механизъм за свързване на Европа 

МФР: Многогодишна финансова рамка 

ОВР: Опростени варианти за разходите 

ОИСР: Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

ПВУ: Планове за възстановяване и устойчивост 

РОР: Регламент за общоприложимите разпоредби 

СВДП: Специфични за всяка държава препоръки 

ФНСР: Модел на финансиране, което не е свързано с разходи 

CID: Решение за изпълнение на Съвета 

ECFIN: Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на 
Европейската комисия 

EMPL: Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 

ETC: Европейско териториално сътрудничество 

NGEU: Инструмент за финансиране NextGenerationEU 

REGIO: Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“  
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Речник на термините 
Европейски семестър: Годишен цикъл, който предоставя рамка за координация 
на икономическите политики на държавите — членки на ЕС, и за мониторинг на 
напредъка. 

Европейски стълб на социалните права: Рамка за осигуряването на нови и по-
ефективни социални права на гражданите на ЕС. 

Единен портфейл от проекти: Набор от проекти, които дадена държава членка 
възнамерява/може да изпълни и които трябва да достигнат определено ниво на 
зрелост чрез провеждане на проучвания, необходими за изпълнението им. 

Ключов етап: При политиката на сближаване — междинна стойност, която трябва 
да бъде достигната до предварително определена дата, по отношение на 
показател за краен продукт, използван по дадена специфична цел. При МВУ — 
качествено измерване на напредъка в изпълнението на дадена реформа или 
инвестиция. 

Многогодишна финансова рамка: Разходният план на ЕС, в който се определят 
приоритети (въз основа на цели на политиката) и тавани, обикновено за седем 
години. МФР осигурява структурата, в рамките на която се определят годишните 
бюджети на ЕС, и определя тавани за всяка категория разходи. 

Ненанасяне на значителни вреди: Принцип, според който инвестиционните 
мерки следва да не оказват значително вредно въздействие върху околната 
среда. 

Специфични за всяка държава препоръки: Годишни насоки, които Комисията 
издава на отделните държави членки в рамките на европейския семестър 
относно техните макроикономически, бюджетни и структурни политики. 

Споразумение за партньорство: Споразумение между Комисията и държава 
членка или трета(и) държава(и) в контекста на разходна програма на ЕС, в което 
се определят например стратегически планове, инвестиционни приоритети, 
условия за търговия или отпускане на помощ за развитие. 

Цел/целева стойност: За политиката на сближаване — предварително 
договорена крайна стойност, която трябва да бъде постигната по отношение на 
показател, използван по дадена специфична цел. За МВУ — количествено 
измерване на напредъка в изпълнението на дадена реформа или инвестиция. 
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Одитен екип 
Настоящият преглед е приет от Одитен състав II с ръководител Annemie 
Turtelboom — член на ЕСП. Този състав е специализиран в областите на разходи, 
свързани с инвестициите за сближаване, растеж и приобщаване. Задачата беше 
ръководена от члена на ЕСП Ladislav Balko, със съдействието на Branislav Urbanic 
— ръководител на неговия кабинет, и Zuzana Frankova — аташе в кабинета; 
Friedemann Zippel — главен ръководител; Chrysoula Latopoulou — ръководител на 
задача; Cristina Jianu — заместник-ръководител на задача; Marion Boulard, 
Мария Жекова, Francisco Carretero Llorente и Lena Rangus — одитори. 
Alexandra Mazilu и Agnese Balode предоставиха подкрепа за графичното 
оформление. 

 
От ляво надясно: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Chrysoula Latopoulou, 
Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulard. 
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Настоящият преглед представя сравнителен 
анализ на средствата по политиката на 
сближаване и по Механизма за 
възстановяване и устойчивост (МВУ).
Двата инструмента имат значителни прилики, 
но и се различават в много отношения. 
Политиката на сближаване е основната 
дългосрочна инвестиционна политика на ЕС 
за насърчаване на икономическото, 
социалното и териториалното развитие, а 
Механизмът за възстановяване и устойчивост 
е временен ad hoc инструмент за реагиране 
при кризи. С него се цели да се смекчи 
въздействието на пандемията от COVID-19 
върху икономиката на ЕС и да се повиши 
устойчивостта на ЕС и неговите държави 
членки при бъдещи сътресения.
Както фондовете по политиката на 
сближаване за периода 2021—2027 г., така и 
средствата по МВУ все още са на ранен етап на 
изпълнение. През следващите години 
паралелното прилагане на двата инструмента 
ще покаже как техните различни подходи ще 
постигнат набелязаните от тях цели. 
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