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Кpатко изложение 
I В усилията си за преодоляване на първопричините за финансовата криза 
Комисията счете за необходимо да допълни изградената на базата на правила 
бюджетна рамка с обвързващи национални разпоредби. Ето защо тя предложи 
три законодателни акта за укрепване на националните бюджетни рамки (т.е. 
начина, по който се провеждат бюджетните политики). Два от тези три акта бяха 
приети (през 2011 г. като част от „пакета от шест законодателни акта“ и през 
2013 г. като част от „пакета от два законодателни акта“), а законодателният 
процес за предложение за директива от 2017 г. все още продължава. През 2012 г. 
25 държави членки подписаха и междуправителствен Договор за стабилност, 
координация и управление в Икономическия и паричен съюз.  

II В законодателните актове от държавите членки се изискваше, наред с другото, 
да създадат независими фискални институции, да определят национални 
фискални правила и да въведат многогодишни бюджетни рамки, основаващи се 
на правила. Счита се, че при добре структурираните независими фискални 
институции са налице по-добро спазване на фискалните правила и точни и по-
обективни макроикономически и бюджетни прогнози, докато за средносрочните 
бюджетни рамки обикновено се счита, че допринасят за по-стабилни фискални 
резултати, тъй като показват дали и как настоящите политически решения 
и бъдещите програми се вписват в устойчивите средносрочни бюджети. 

III Одитът имаше за цел да оцени дали действията на Комисията за укрепване 
на бюджетните рамки на държавите – членки на ЕС, са постигнали планираните 
резултати. За тази цел Сметната палата провери дали: 

а) правните изисквания на ЕС относно националните бюджетни рамки са били 
ефективни; 

б) националните бюджетни рамки са били укрепени чрез подходящо и ясно 
взаимодействие между Комисията, независимите фискални институции 
и Европейския фискален съвет; 

в) Комисията е оценила по подходящ начин как са изпълнени и приложени 
в държавите членки правните изисквания на ЕС. 

IV Законодателните действия на ЕС са осигурили стимул за укрепване на 
националните бюджетни рамки. Все пак могат да бъдат направени подобрения 
в законодателната рамка. В сравнение с международните стандарти и най-добри 
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практики изискванията са по-слаби в редица отношения, по-специално тези 
относно средносрочните бюджетни рамки и независимите фискални институции. 
С предложената от Комисията директива през 2017 г. се преодоляват някои – но 
не всички – от констатираните от ЕСП слабости. 

V Независими фискални институции оценяват спазването на националните 
фискални правила. Следва да се добави, че освен Комисията, някои независими 
фискални институции също оценяват дали държавите членки спазват фискалните 
правила на ЕС — или защото собствената им правна уредба ги задължава да го 
правят, или защото решават да го направят доброволно. Използването от 
Комисията на дискреционните ѝ правомощия, както и други фактори, създава 
риск от разминаване между нейните оценки и оценките на независимите 
фискални институции относно спазването на фискалните правила на ЕС. Ако се 
материализира този риск, ефективността на фискалната рамка на ЕС би била по-
малка. 

VI В публикувания през 2015 г. Доклад на петимата председатели се предлага 
да бъде създаден Европейски фискален съвет, който на равнището на ЕС да 
предоставя публична и независима оценка за резултатите на националните 
бюджети и тяхното изпълнение спрямо фискалните цели на ЕС. Комисията 
създаде този съвет с Решение през същата година. Създадената структура 
и мандат на Европейския фискален съвет не изпълниха предвидените в този 
доклад задачи. Освен това настоящата институционална организация може да 
бъде подобрена, от гледна точка на независимостта. И накрая, Комисията може 
да пренебрегва отправените от Европейския фискален съвет предложения 
и препоръки, без да предоставя необходимото обяснение. 

VII До момента Комисията разполага само с ограничена увереност, че 
изискванията на ЕС за националните бюджетни рамки се изпълняват и прилагат 
правилно. В действителност оценката на съответствието на националните 
законодателства с изискванията на Директива 2011/85 все още не е завършена. 
Оценките на прилагането на правната рамка на ЕС или все още не са извършени, 
или са извършени на твърде ранен етап на изпълнението, за да дадат значима 
информация.  

VIII Сметната палата препоръчва на Комисията:  

а) да засили сътрудничеството с независимите фискални институции с цел да се 
минимизират различията между оценките на Комисията и независимите 
фискални институции относно спазването на фискалните правила на ЕС; 
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б) да преразгледа изискванията към националните бюджетни рамки, като 
отчита също международните стандарти и добрите практики; 

в) да укрепи Европейския фискален съвет; 

г) да се справи с нерешените проблеми във връзка със съответствието и да 
повиши увереността относно функционирането на националните бюджетни 
рамки. 
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Въведение 

Обща информация 

01 Тъй като настъпването на кризата с държавния дълг през 2009 г. застраши 
стабилността на еврозоната, законодателите на ЕС приеха редица законодателни 
актове за подобряване на фискалното управление на ЕС. Целта беше да се 
подобри прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) и да се укрепят 
националните бюджетни рамки (НБР)1 (вж. каре 1 за компонентите на НБР). 

Каре 1 – Национални бюджетни рамки 

НБР включват договорености, процедури, правила и институции, върху които 
се основават бюджетните политики. 

Компоненти на НБР 

 
Източник: ЕСП. 

                                                      
1 Европейски съвет (2010 г.), Доклад на Специалната група на Европейския съвет за 

укрепване на икономическото управление в ЕС. 

Национални 
бюджетни рамки

Фискални 
правила и 

коригиращ 
механизъм

Прогнози

Годишно 
бюджетиране

Средносрочна 
бюджетна 

рамка

Независими 
фискални 

институции

Статистика и 
счетоводство

Включени в обхвата на одита
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02 В икономическата литература съществува широк консенсус, че 
многогодишните, основани на правила, бюджетни рамки се свързват с по-
стабилни фискални резултати2, тъй като те показват как настоящите политически 
решения и бъдещите програми могат да се впишат в устойчивите средносрочни 
бюджетни средства. Надеждните средносрочни бюджетни рамки (СБР) също така 
могат да помогнат на правителствата да съгласуват изискванията за фискална 
устойчивост с евентуалното използване на фискални политики за смекчаване на 
последиците от икономически и финансови сътресения3. 

03 Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
държавите членки запазват суверенитета си по отношение на бюджетните 
политики. Въпреки това е необходима координация на политиките с цел да се 
избегне разпространението на отрицателни ефекти и заплахи за паричната 
стабилност в еврозоната. Според Комисията, за да бъде успешна тази 
координация, бюджетните цели на ЕС трябва да бъдат включени в националните 
бюджетни политики4. През 2005 г. „Съветът счете, че националните механизми за 
управление следва да допълват рамката на ЕС“5. По това време обаче не беше 
предоставен изчерпателен анализ на i) слабостите в тогава съществуващата рамка 
на ЕС или ii) бъдещата координация на двата механизма за управление. През 
октомври 2009 г. Съветът на ЕС („Съветът“) отново заключи, че НБР следва да 
бъдат укрепени, за да подпомагат дългосрочната фискална устойчивост6. 

04 От 2006 г. насам чрез анкети сред съответните национални органи 
Комисията събира качествена информация и данни за основните елементи на 

                                                      
2 Например: Debrun, X. и др. (2008 г.), „Tied to the mast? National fiscal rules in the 

European Union“ (Привързани към мачтата? Национални фискални правила 
в Европейския съюз), Икономическа политика 23/54, стр. 299 – 362. 

3 МВФ (2013 г.), „Reassessing the role and modalities of fiscal policy in advanced economies“ 
(Преоценка на ролята и условията на фискалната политика в развитите икономики), 
документ за политика. 

4 Вж. например Европейска комисия (2004 г.), Доклад относно публичните финанси 
в ИПС – 2004 г.  

5 Съвет на ЕС (2005 г.), Доклад на Съвета Ecofin до Европейския съвет от 22 – 23 март 
2005 г. относно подобряване на прилагането на Пакта за стабилност и растеж. 

6 Съвет на ЕС (2009 г.), Заключения от 2967-ото заседание на Съвета по икономически 
и финансови въпроси относно стратегията за оттегляне от мерките във фискалната 
област. 
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НБР (т.е. числово изразени фискални правила, независими фискални институции 
(НФИ) и СБР). Тази информация се подава в базата данни на Комисията за 
фискално управление и се използва за изчисляване на показатели за равнището 
и качеството на тези елементи. 

Правна рамка  

05 След провеждане на политически дискусии, първият етап от разработването 
на обща правна рамка беше приемането на Директива 2011/857 – една от шестте 
законодателни мерки, известни като „пакета от шест законодателни акта“. 
В Директива 2011/85 се определят минимални изисквания за НБР (вж. 
приложение I за общ преглед на съответните законодателни актове и историята 
на тяхното одобряване): 

i) фискалното планиране на държавите членки следва да се основава на 
реалистични макроикономически и бюджетни прогнози, предоставени от 
определена за целта институция;  

ii) държавите членки следва да имат специфични фискални правила, чието 
спазване следва да се наблюдава от независими органи;  

iii) държавите членки следва да имат надеждна и ефективна СБР, която да 
включва най-малко тригодишна перспектива за фискално планиране; и  

iv) държавите членки следва да имат всеобхватни, съгласувани и прозрачни 
системи за бюджетно счетоводство и статистическо отчитане. 

06 Вторият етап беше подписаният през март 2012 г. междуправителствен 
Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен 
съюз (ДСКУ), и по-специално Фискалният пакт (дял ІІІ), допълнен от Съобщение на 
Комисията за определяне на седем общи принципа8 през юни 2012 г. („общите 
принципи на Комисията“). От договарящите се страни, обвързани с Фискалния 
пакт (всичките 19 държави членки от еврозоната, България, Дания и Румъния), се 
изисква да включат в националното си законодателство структурно правило за 

                                                      
7 Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за 

бюджетните рамки на държавите членки, ОВ L 306, 23 ноември 2011 г. (наричана 
в настоящия документ „Директива 2011/85“). 

8 Европейска комисия (2012 г.), COM(2012) 342 final, Съобщение на Комисията, Общи 
принципи на националните коригиращи механизми във фискалната област. 
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балансиран бюджет и да създадат автоматичен коригиращ механизъм, както 
и НФИ (вж. каре 2). 

Каре 2 – Обяснение на понятията 

Структурно салдо: Действителното бюджетно салдо без цикличния 
компонент и еднократните и други временни мерки. Структурното салдо е 
показател за основната тенденция при бюджетното салдо. 

Правило за балансиран бюджет: Бюджетната позиция на сектор „Държавно 
управление“ трябва да бъде балансирана или с излишък. Както в Пакта за 
стабилност и растеж, така и в Договора за стабилност, координация 
и управление в Икономическия и паричен съюз се счита, че това правило е 
спазено, ако годишното структурно салдо на сектор „Държавно управление“ е 
на равнището на средносрочната бюджетна цел (СБЦ). В ПСР е посочено, че -
1 % от брутния вътрешен продукт (БВП) се определя като долна граница на 
структурното салдо за държавите членки от еврозоната, която Фискалният 
пакт ограничава още повече до -0,5 % (с изключение на държавите членки 
с нисък дълг и нисък риск за устойчивостта).  

Автоматичен коригиращ механизъм: Задължение за прилагане на 
коригиращи мерки, което се задейства автоматично в случай на наблюдавано 
значително отклонение от средносрочната бюджетна цел или от плана за 
корекции за нейното постигане. 

07 Като цяло се счита, че добре структурираните НФИ са свързани с по-добри 
фискални резултати9, по-добро спазване на фискалните правила10 и по-точни 
и обективни макроикономически и бюджетни прогнози11. 

                                                      
9 Debrun, X. и Kinda, T. (2014 г.), „Strengthening post-crisis fiscal credibility: Fiscal Councils 

on the rise — A new dataset“ (Засилване на доверието във фискалната система след 
кризата: разрастване на фискалните съвети – нов набор от данни), Работен документ 
на МВФ 14/58. 

10 Beetsma, R. И др. (2018 г.), „The rise of independent fiscal institutions: recent trends and 
performance“ („Възникването на независими фискални институции – последни 
тенденции и резултати“), Работен документ на МВФ 18/68. 

11 Jonung, L. и Larch, M. (2004 г.), „Improving fiscal policy in the EU: the case for independent 
forecasts“ („Подобряване на фискалната политика в ЕС – аргументи за независими 
прогнози“), Икономическа политика 21/47, стр. 492 – 534. 

МВФ (2013 г.), „Case studies of fiscal councils — functions and impact“ („Проучвания на 
казуси на фискални съвети – функции и въздействие“. 
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08 Третият етап беше приемането на Регламент 473/201312, който е част от 
„пакета от два законодателни акта“ и чиято цел беше, наред с другото, да включи 
в правото на ЕС разпоредбите на ДСКУ за държавите членки от еврозоната. 

09 И накрая, през декември 2017 г. Комисията представи пред Съвета 
предложение за директива с цел да се включи съдържанието на ДСКУ в правото 
на ЕС13 („проектът на директива от 2017 г.“). Към момента на изготвяне на 
настоящия доклад процесът на приемане в Съвета беше замразен в очакване на 
оценката на Комисията на пакетите от шест и от два законодателни акта, която 
следва да бъде представена до края на 2019 г.14 Европейският парламент все още 
не е дал становището си относно това предложение. 

10 През 2015 г. Комисията създаде Европейския фискален съвет (ЕФС) 
посредством решение („Решение относно ЕФС“)15. Основанието за него е 
препоръка, отправена в Доклада на петимата председатели16, за създаване на 
консултативен ЕФС за укрепване на рамката за управление на ЕС, наред с другото, 
чрез координиране и допълване на националните НФИ и чрез предоставяне на 
публична и независима оценка на ефективността на бюджетите и тяхното 
изпълнение спрямо фискални цели на ЕС. 

                                                      
12 Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. 

относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни 
планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите 
членки в еврозоната, OВ L 140, 17 май 2013 г. (наричан в настоящия документ 
„Регламент 473/2013“). 

13 Европейска комисия (2017 г.), COM(2017) 824 final, „Предложение за директива на 
Съвета за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност 
и средносрочния бюджетен подход в държавите членки“, стр. 3. 

14 Икономически и финансов комитет (2019 г.), „Draft supplementary EFC findings on the 
transposition of the Fiscal Compact“ („Предварителни допълнителни констатации на 
ИФК относно транспонирането на Фискалния пакт“), ecfin.cef.cpe(2019)1812588. 

15 Решение (ЕС) 2015/1937 на Комисията от 21 октомври 2015 г. за създаване на 
независим консултативен Европейски фискален съвет; и Решение (ЕС) 2016/221 на 
Комисията от 12 февруари 2016 г. за изменение на Решение (ЕС) 2015/1937 за 
създаване на независим консултативен Европейски фискален съвет. 

16 Юнкер, Ж.-К., Туск, Д., Дейселблум, Й., Драги, М. и Шулц, М. (2015 г.), Доклад на 
петимата председатели: Завършване на европейския икономически и паричен съюз.  
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Обхват и подход на одита 
11 Между 2016 г. и 2018 г. ЕСП разгледа както корективната17, така 
и превантивната част18 на ПСР, а също и процедурата при макроикономически 
дисбаланси19. За да допълни представата си за икономическото управление на 
ЕС, ЕСП реши да извърши одит на механизмите, свързани с фискалната 
стабилност. 

12 Целта на одита беше да се оцени дали действията на Комисията за 
укрепване на бюджетната рамка на държавите – членки на ЕС, по отношение на 
трите ключови компонента i) фискалните правила и коригиращия механизъм, 
ii) СБР и iii) НФИ (вж. каре 1) са постигнали планираните резултати. За тази цел 
Сметната палата провери дали: 

а) правните изисквания на ЕС относно НБР са били ефективни; 

б) НБР са били укрепени чрез подходящо и ясно взаимодействие между 
Комисията, НФИ и ЕФС; и 

в) Комисията е оценила по подходящ начин как са изпълнени и приложени 
в държавите членки правните изисквания на ЕС. 

13 ЕСП се фокусира върху случаите на осемте държави членки в нейната одитна 
извадка (Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия 
и Нидерландия)20. Въпреки това, когато беше необходимо, анализът на ЕСП беше 
насочен и към случаите на други държави членки. ЕСП анализира и ролята 
и позицията на ЕФС във фискалната рамка на ЕС. 

                                                      
17 Специален доклад № 10/2016 на ЕСП „Необходими са допълнителни подобрения, за 

да се гарантира ефективно прилагане на процедурата при прекомерен дефицит“ 
(http://eca.europa.eu).  

18 Специален доклад № 18/2018 „Постигната ли е основната цел на превантивната част 
на Пакта за стабилност и растеж?“ (http://eca.europa.eu). 

19 Специален доклад № 03/2018 на ЕСП „Одит на процедурата при макроикономически 
дисбаланси (ПМД)‘’(http://eca.europa.eu). 

20 Това са държави членки от еврозоната, избрани поради факта, че имат високо 
равнище на дълг, техните бюджетни рамки са показали значително подобрение или 
от дълго време разполагат с НФИ. 
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14 ЕСП разработи одитните си критерии въз основа на различни източници: 
i) правни документи; ii) документи и референтни показатели на Комисията; и 
iii) публикувани документи и разработени стандарти от различни институции на 
ЕС, други международни организации или изследователи. Допълнителна 
информация е предоставена в съответните раздели на настоящия доклад. 

15 ЕСП събра одитните си доказателства въз основа на:  

а) преглед на съответната документация на Комисията и на ЕФС; 

б) преглед на публикации, насоки и стандарти на международни организации 
(МВФ, ОИСР, Световната банка), както и на независими институти 
и академична литература; 

в) онлайн анкета сред НФИ в ЕС, на която отговориха 31 НФИ от 26 държави 
членки21; 

г) събеседвания със служители на Генерална дирекция „Икономически 
и финансови въпроси“ (ECFIN); 

д) събеседвания със служители на ресорните министерства, НФИ, централни 
банки и аналитични центрове в извадката на ЕСП от осем държави членки, за 
да се получи обратна информация относно изискванията на ЕС и тяхното 
прилагане. 

16 Настоящият специален доклад има за цел да даде своя принос към 
обсъжданията в Европейския парламент и Съвета относно предложения от 
Комисията проект на директива от 2017 г. за повишаване на фискалната 
отговорност и средносрочното бюджетно планиране в държавите членки.  

                                                      
21 В 5 от 28-те държави членки отговорностите на НФИ са разделени между 

2 институции. 
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Констатации и оценки 

Правните изисквания на ЕС са осигурили стимул за 
усъвършенстване на националните бюджетни рамки, но 
могат да бъдат направени някои подобрения 

17 Както се очакваше, законодателните действия на ЕС (вж. точки 05 – 10) 
дадоха стимул за укрепване на НБР в държавите – членки на ЕС. Както е показано 
на фигура 1, броят на националните фискални правила и НФИ се е увеличил 
значително след приемането на Директива 2011/85. 

Фигура 1 – Национални фискални правила и НФИ в държавите – 
членки на ЕС  

 
Бележка: През 2011 г. (червената линия) беше приета Директива 2011/85. 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията. 

18 Понастоящем обаче различните елементи на НБР се уреждат от 
фрагментирана правна рамка (вж. фигура 2). Тези различни елементи са: 
i) числово изразени фискални правила, ii) коригиращ механизъм, iii) СБР, iv) НФИ и 
v) бюджетни процедури. 
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Фигура 2 – Фрагментираност на правната рамка 

 
Източник: ЕСП, * Някои разпоредби не са приложими за Обединеното кралство. 

19 Съществуват едновременно различни актове от различно правно естество 
(право на ЕС и Междуправителствен договор): 

o степента на тяхната сила на прилагане е различна (Съдът на ЕС може да се 
произнася само за транспонирането на ДСКУ; по отношение на прилагането 
на ДСКУ институциите на ЕС нямат правомощия да налагат националното 
законодателство, чрез което той е транспониран);  

o докато някои разпоредби са заложени в регламентите, които се прилагат 
пряко, други са определени в директива, за чието транспониране държавите 
членки разполагат с време и са свободни да решават как да я прилагат, което 
води до по-голяма разнородност на националните рамки; 

o степента на приложимост за някои държави членки е различна, по-
специално в зависимост от това дали са в еврозоната.  

20 Комисията е изготвила Директива 2011/85 в рамките на много кратък период 
от време (три месеца). Тя подчертава, че Директива 2011/85 следва да се 
разглежда като набор от „минимални изисквания“, а не като илюстрация на най-
добри практики или дори на желаните характеристики на една СБР. Тя е 
посочила, че включването на най-добри практики в правната рамка на ЕС „не би 
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било съвместимо със значителните разлики между административните 
и институционалните структури на държавите членки“22. 

21 Както се споменава в точка 09, проектът на директива от 2017 г. е имал за 
цел да включи същността на ДСКУ в правото на ЕС. Комисията не е избрала 
дословно транспониране, а нещо, което тя нарича „телеологичен подход“, т.е. 
нормативно уреждане с насоченост към основната цел на Фискалния пакт – 
снижаването на публичния дълг до приемливи нива. На практика в проекта на 
директива от 2017 г. се изисква, наред с другото, СБЦ за структурното салдо, която 
да гарантира спазване на предвидения в ДФЕС таван за съотношението на дълга 
към БВП, но без да се определя някакъв количествен показател за таван.  

22 В свое становище Европейската централна банка (ЕЦБ) посочва, че 
разпоредбите на тази директива съществено се отклоняват от тези на Фискалния 
пакт, което може да доведе до отслабване на правилата му23. Освен това следва 
да се отбележи, че проектът на директива от 2017 г. е предложен преди 
извършването на прегледа на пригодността на Директива 2011/85 („прегледът на 
пригодността“) или на оценката на функционирането на пакета от два 
законодателни акта.  

23 ЕСП провери дали изискванията в действащата правна рамка са били 
подходящи и дали с проекта на директива от 2017 г. са преодолени някои 
установени недостатъци. Това беше извършено за следните три аспекта:  

а) коригиращ механизъм; 

б) средносрочни бюджетни рамки; 

в) независими фискални институции. 

Недостатъци в разпоредбите относно коригиращия механизъм 

24 Директива 2011/85 въвежда за първи път понятието „коригиращ 
механизъм“, като го формулира като „последици в случай на неспазване“. Освен 

                                                      
22 Европейска комисия (2012 г.), „Доклад относно публичните финанси в ИПС – 2011 г.“, 

стр. 101. 

23 ЕЦБ (2018 г.), CON/2018/25. 
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това споменаване обаче в нея не се определят специфични изисквания по 
отношение на неговата структура и приложение. 

25 В ДСКУ се изисква автоматично задействане на коригиращия механизъм 
в случай на значителни отклонения от СБЦ. В него не са определени пряко 
специфични изисквания относно структурата и приложението на механизма, а на 
Комисията е възложено да изготви общи принципи, които държавите членки 
следва да прилагат при разработването на националните коригиращи механизми. 
Комисията е публикувала тези принципи през юни 2012 г. 

26 Въпреки че са одобрени на политическо равнище24, принципите не са 
обвързващи, тъй като са публикувани в Съобщение на Комисията и поради това 
нямат правно действие, освен че служат като основа за механизмите, които 
договарящите се страни трябва да въведат. Що се отнася до активирането на 
коригиращия механизъм (принцип 3), Комисията е предложила точките, по които 
трябва да се задейства коригиращият механизъм, да се основават на критерии на 
равнище ЕС, специфични за конкретната държава критерии или и на двата типа 
критерии. Две трети от държавите членки обаче са избрали да възпроизведат 
критериите на равнището на ЕС, вместо да разработят специфични национални 
критерии. Вследствие на това за тези държави членки националните коригиращи 
механизми вероятно няма да бъдат задействани по-рано от коригиращия 
механизъм на ЕС съгласно превантивната част на ПСР. 

27 В Регламент 473/2013 са определени някои изисквания, в т. ч. изискването 
независимите органи да осигуряват, когато е целесъобразно, оценки по 
отношение на задействането и прилагането на коригиращи механизми. В него 
обаче не са отразени напълно общите принципи на Комисията, които са били 
публикувани половин година след предложението на Комисията за 
Регламент 473/2013. Например в него не е посочено, че:  

o корекцията следва да бъде в съответствие с евентуални препоръки, 
отправени от Комисията към държавата членка съгласно ПСР, що се отнася 
до размера и сроковете (принцип 2); 

o условията за активиране може да включват критерии на ЕС или специфични 
за конкретната държава критерии (принцип 3); 

                                                      
24 Европейска комисия (2017 г.), C(2017) 1201 final, „Доклад на Комисията, представен 

съгласно член 8 от Договора за стабилност, координация и управление 
в икономическия и паричен съюз“, стр. 3. 
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o по-големите отклонения от СБЦ или от плана за корекции в изпълнение на 
целта следва да водят до по-големи корекции (принцип 4). 

28 В проекта на директива от 2017 г. също не са отразени напълно общите 
принципи на Комисията. Например в него не се посочва, че точките, по които 
трябва да се задейства коригиращият механизъм, могат да се основават на 
критерии на равнището на ЕС, специфични за конкретната държава критерии или 
и на двата типа критерии.  

29 И на последно място, както изтъква ЕЦБ, в проекта на директива от 2017 г. не 
е определен терминът „наблюдавано значително отклонение“, т.е. 
обстоятелствата, при които следва да се задейства механизмът, и той не съдържа 
никакви допълнителни насоки относно неговия обхват. Изискването да се вземе 
предвид естеството и размерът на отклонението е неясно и може да доведе до 
корективни мерки, които са много общи и необосновани25. 

Недостатъци в разпоредбите относно средносрочните бюджетни 
рамки 

30 ЕСП сравни определените в Директива 2011/85 изисквания със стандартите 
и най-добрите практики, препоръчани от МВФ, ОИСР и Световната банка към 
момента на изготвянето на Директива 2011/85. Три от тези стандарти и най-добри 
практики не са взети предвид в Директива 2011/85 (вж. таблица 1, редовете 
в получер шрифт). В сравнение с най-новите стандарти и най-добри практики на 
МВФ/ОИСР Директива 2011/85 изостава по отношение на още два въпроса. 
Следователно общо 5 от 13-те стандарта и най-добри практики не са били 
отразени в Директива 2011/85. Това е въпреки факта, че към момента на 
изготвянето на Директива 2011/85 вижданията на Комисията по тези въпроси (вж. 
приложение II) е било в съответствие с тези на международните органи. 

                                                      
25 ЕЦБ (2018 г.), CON/2018/25. 
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Таблица 1 – Разлики между стандартите и най-добрите практики на 
МВФ/ОИСР и изискванията на Директива 2011/85 

Характеристики на СБР МВФ/ОИСР Директива 
2011/85 

СБР с продължителност най-малко 3 години   
Цялостно обхващане на сектор „Държавно 
управление“   

Пълно съответствие с целите на фискалната 
политика на правителството 
и с макроикономическите прогнози 

  

Прогнозите за бъдещите приходи и разходи при 
настоящите политики са представени отделно от 
фискалното въздействие на новите мерки на 
политика 

  

Прогнозна стойност на данъчните разходи   
Напълно интегриран процес на изготвяне на 
бюджета за капиталови и за текущи разходи   

Надеждни предварителни оценки на разходите 
през следващата година26   

Оценка на дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси   

Единен процес за изготвяне на СБР и годишен 
бюджет и напълно интегрирана документация   

Ориентиран към бъдещето контрол на 
разходите (пренасяне на бюджетни кредити, 
поемане на многогодишни задължения за 
разходи, буфери и т.н.) 

  

Механизми за мониторинг и отчетност   
Индикативни тавани за следващите години   
Пренасяне на разчетите заа разходи за 
следващите години от една СБР в следващата   

Бележка: : включено, : частично включено, : не е включено 

Източник: ЕСП въз основа на ОИСР (2004 г.), The Legal Framework for Budget Systems, IMF (2007) 
(„Правната рамка за бюджетните системи“, МВФ, 2007 г.); Manual on Fiscal Transparency, IMF (2010) 

                                                      
26 Всяка година след текущата бюджетна/фискална година. 
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(„Ръководство за фискална прозрачност“; МВФ (2010 г.), Lienert, I. и Fainboim, I, Reforming Budget 
Systems Laws („Реформиране на законодателството за бюджетните системи“). 

31 Според доклад на МВФ, липсата на интеграция между средносрочното 
планиране на разходите и бюджетния процес прави неефективно 
средносрочното планиране по отношение на ограничаването на фискалната 
политика27. Въпреки че в член 10 от Директива 2011/85 се изисква законите за 
годишния бюджет да бъдат в съответствие с разпоредбите на СБР или надлежно 
да обясняват всяко отклонение от тези разпоредби, няма изискване за 
интегриране на средносрочното планиране на разходите и бюджетния процес28. 
Освен това, в нея не се изисква бюджетната документация да включва 
средносрочни прогнози и изпълнение по отношение на приходите, разходите 
и финансирането на същата база като годишния бюджет29.  

32 Същото така според доклад на МВФ важни са четири вида ориентирани към 
бъдещето механизми за контрол: i) контрол върху натрупването, поддържането 
или използването на пренесени бюджетни кредити, ii) редовен мониторинг за 
съответствие на актуализираните средносрочни прогнози за разходите 
с одобрени средносрочни планове, iii) достатъчни маржове между поетите 
задължения за разходи и плановете за разходи, за да се реагира на неочаквани 
събития, без промяна в приоритизирането на политиките, и iv) строг контрол на 
способността на министерствата и агенциите да поемат задължения за 
многогодишни разходи. В Директива 2011/85 обаче не е предвидено 
въвеждането на ориентиран към бъдещето контрол на разходите, за да се 

                                                      
27 МВФ (2013 г.), Cangiano, G.и др., „Public Financial Management and its emerging 

architecture“ („Управление на публичните финанси и неговата нововъзникваща 
архитектура“), стр. 161. 

28 ОИСР (2004 г.), „The Legal Framework for Budget Systems“ („Правната рамка за 
бюджетните системи“), каре III.4; МВФ (2010 г.), Lienert, I. и Fainboim, I. „Reforming 
Budget Systems Laws“ („Реформиране на законодателството за бюджетните системи“), 
каре 4 и стр. 12 – 13; МВФ (2013 г.), Cangiano, G.и др., „Public Financial Management and 
its emerging architecture“ („Управление на публичните финанси и неговата 
нововъзникваща архитектура“), стр. 156; МВФ (2014 г.), „Fiscal transparency code“ 
(„Кодекс за фискална прозрачност“), принципи 2.1.3, 2.3.1 и 2.3.2; Световна банка 
(2013 г.), „Beyond the annual budget. The global experience with medium term 
expenditure frameworks“ („Извън годишния бюджет. Световният опит със 
средносрочните рамки за разходите“), стр. 58 – 59. 

29 МВФ (2014 г.), „Fiscal transparency code“ („Кодекс за фискална прозрачност“), 
принцип 2.1.3. 
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гарантира спазването на средносрочните планове дори при промяна на външните 
условия.  

33 И на последно място, Директива 2011/85 не съдържа разпоредба относно 
необходимостта националните органи да докладват бюджетните резултати на 
съпоставима основа с многогодишните планове и по изчерпателен и прозрачен 
начин да изглаждат всяко отклонение между многогодишните планове 
и резултатите от разходите. Освен това няма конкретна разпоредба, която да 
изисква от правителствата или от участниците в изпълнението на бюджета да 
носят отговорност за всяко необосновано отклонение от многогодишните 
планове. 

34 В проекта на директива от 2017 г. се въвежда изискването за обвързващо 
правило за средносрочните разходи, определено в началото на законодателния 
мандат. Подобно правило ще предостави по-голяма стабилност за бюджетното 
планиране и ще укрепи връзката между бюджета и СБР. То обаче може да изложи 
на риск фискалната стабилност, ако растежът на разходите се отклонява от 
растежа на потенциалния БВП30. С проекта на директива от 2017 г. не е преодолян 
нито един от другите недостатъци31, посочени в таблица 1. 

Недостатъци в разпоредбите относно независимите фискални 
институции 

35 В Регламент 473/2013, който е обвързващ за държавите членки от 
еврозоната, се определят функциите, които следва да поемат НФИ, както 
и техните характеристики и принципи. Последните са в съответствие с общите 
принципи на Комисията. Тъй като принципите са били приети след като 
Комисията е направила предложение за регламент, те са били добавени в хода на 
законодателния процес.  

                                                      
30 Потенциалният БВП е теоретично понятие за равнището на БВП в даден момент, което 

съответства на стабилна инфлация. Той се увеличава във времето с темп, който не е 
непременно постоянен. Както равнището, така и темпът на нарастване не може да се 
измерят директно, а трябва да бъдат оценени. 

31 МВФ и ОИСР актуализираха своите стандарти и най-добри практики за добро 
бюджетно управление съответно през 2014 г. и 2015 г., за да включат извлечените 
поуки от икономическата и финансова криза. Комисията обаче не е отразила тази 
актуализация в проекта на директива от 2017 г. 
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36 ЕСП сравни разпоредбите относно НФИ с международните стандарти и най-
добри практики на МВФ32 и ОИСР33. Констатирахме, че в правото на ЕС липсват 
изисквания по отношение на i) броя и продължителността на мандатите на 
членовете на съвета на НФИ, ii) политиките на НФИ в областта на човешките 
ресурси, iii) съставянето на бюджетите на НФИ, и iv) необходимостта от външен 
преглед. Това е довело до създаването на разнородни НФИ, както е показано 
в приложение III и също така е посочено в документ за обсъждане на 
Комисията34. 

37 Още през 2004 г. Комисията35 изтъкна значението на това както 
макроикономическите, така и бюджетните прогнози да се изготвят или оценяват 
от независима институция, за да се намали и евентуално да се премахне 
склонността им към оптимистични оценки36. Впоследствие това е било 
потвърдено с доклади на МВФ37 и ОИСР38. Въпреки предложението на Комисията 
за включване и на двете, в приетия вид на Регламент 473/2013 се изисква само 

                                                      
32 МВФ (2013 г.), „The functions and impact of fiscal councils“ („Функции и въздействие на 

фискалните съвети“): „Този доклад предоставя най-изчерпателното проучване на 
фискалните съвети, налично до момента“ и също така се основава на други доклади, 
в т.ч. проектът на принципи на ОИСР от 2012 г. и Kopits, G. (2011 г.), „Independent fiscal 
institutions: Developing good practices“ („Независими фискални институции: 
разработване на добри практики“), стр. 35 – 52. 

33 Принципите на ОИСР са били изготвени през 2012 г. и приети през 2014 г. Вж. ОИСР 
(2014 г.), „Recommendation on Principles for IFIs“ („Препоръка относно принципите за 
НФИ“). 

34 Европейска комисия (2017 г.), Jankovics, L. и Sherwood, M., „Independent fiscal 
institutions in the EU Member States: The early years“ („Начални години на независимите 
фискални институции в държавите - членки на ЕС“), документ за обсъждане 067. 

35 Европейска комисия (2004 г.), Jonung, L. и Larch, M., „Improving fiscal policy in the EU: 
the case for independent forecasts“ („Подобряване на фискалната политика в ЕС – 
аргументи за независими прогнози“). 

36 Склонност към оптимистични оценки е практиката на завишаване на растежа на 
потенциалния БВП и приходите, като същевременно се занижават недискреционните 
разходи. 

37 МВФ (2007 г.), „Code of good practices on fiscal transparency“ („Кодекс на добрите 
практики за фискална прозрачност“), принцип 4.3.4. 

38 ОИСР (2014 г.), „Recommendation on Principles for IFIs“ („Препоръка относно 
принципите за НФИ“). принцип 3.3. 
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макроикономическите прогнози да бъдат изготвени или одобрени от НФИ, но не 
и бюджетните прогнози (т.е. прогнозните бюджетни приходи и разходи). 

38 В документа за обсъждане на Комисията от 2017 г.(вж. точка 36) се 
препоръчва, наред с другото, да се даде по-важна роля на НФИ при изготвянето 
или одобряването на бюджетни прогнози, предвид тяхната роля във връзка 
с макроикономическите прогнози. НФИ и другите заинтересовани страни, с които 
се срещна ЕСП, също подчертаха това ограничение по отношение на бюджетните 
прогнози.  

39 През 2016 г. Мрежата на НФИ в ЕС – платформа за обмен на мнения 
и експертен опит и за обединяване на ресурси – предложи списък с минимални 
стандарти за НФИ, подобни на принципите на ОИСР, както и да се създаде 
„ефективна система за тяхното спазване“39. В проекта на директива от 2017 г. 
обаче въпросите, свързани със стандартите, не са разгледани, тъй като 
единственото ново изискване в проекта на директива от 2017 г. е държавите 
членки да гарантират, че НФИ спазват принципите за НФИ, определени 
в Регламент 473/2013.  

40 Въпреки че е приветствала това ново изискване, Мрежата на НФИ в ЕС е 
поискала посочените [в проекта на директива от 2017 г.] условия да бъдат 
допълнени с по-ясно определяне на минималните стандарти и с ефективна 
система за тяхното спазване“40. В своето изявление Мрежата на НФИ в ЕС дори 
предлага с предложението държавите членки допълнително да се задължат да 
гарантират амбициозно прилагане на този принцип в националното 
законодателство чрез определяне на процедурата и минималните изисквания. 
През януари 2019 г. Мрежата на НФИ в ЕС повтори призива си за разработване 
и евентуално включване в законодателството на ЕС на подходящи стандарти за 
структурата и оперативния капацитет на НФИ“. 

41 На последно място, признаваме, че проектът за директива от 2017 г. 
предвижда по-широка роля на НФИ, като ги задължава i) да оценяват критично 
както предварително, така и последващо, адекватността на средносрочната цел 
и средносрочния план за нетните разходи, ii) да призовават за задействане на 

                                                      
39 Мрежа на НФИ в ЕС (2016 г.), „Defining and enforcing minimum standards for IFIs“ 

(„Определяне и налагане на минимални стандарти за НФИ“). 

40  Мрежа на НФИ в ЕС (2018 г.), Изявление на Мрежата на НФИ в ЕС в отговор на 
предложението за директива на Съвета за определяне на разпоредби за повишаване 
на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки. 
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коригиращия механизъм и iii) да наблюдават прилагането и резултатите му. 
Освен това проектът за директива от 2017 г. има за цел да въведе в правото на ЕС 
принципа „изпълнение или обяснение“. 

Непоследователната оценка и концептуалните слабости 
създават рискове за независимите фискални институции 
и за Европейския фискален съвет 

42 В законодателството на ЕС от държавите членки се изисква да въведат 
национални фискални правила, а на Комисията и на НФИ се възлагат ясно 
определени роли за осъществяване на мониторинг. Докато Комисията оценява 
съответствието на проектите на бюджетни планове с фискалните правила на ЕС, 
НФИ оценяват спазването на националните фискални правила. В правото на ЕС 
обаче не е предвидена „двустепенна“ структура на управление, при която 
Комисията – заради своята роля в областта на мониторинга – да разчита на 
извършената работа от националните НФИ. 

43 ЕФС беше създаден с цел да укрепи действащата рамка за икономическо 
управление (вж. Точка 10). Наред с другите си задачи, той следва да предоставя 
оценка на изпълнението на фискалната рамка на ЕС и на адекватността на 
действителната фискална позиция на равнището на еврозоната и на национално 
равнище. 

44 Ето защо Сметната палата провери дали:  

а) при оценката на съответствието с фискалните правила на ЕС е имало 
съгласуваност между Комисията и НФИ; 

б) ЕФС е бил в състояние да предоставя независими становища. 

Риск от несъгласуваност между оценките на Комисията и на 
независимите фискални институции относно спазването на 
фискалните правила на ЕС 

45 В правото на ЕС няма предписания по отношение на националните фискални 
правила (напр. брой, видове, концептуални характеристики), но се посочва, че те 
следва ефективно да допринасят за спазването на референтните стойности за 
дефицита и дълга, определени съгласно задълженията в ДФЕС. На практика 
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страните по Фискалния пакт (вж. точка 06) са приели национални фискални 
правила, които са тясно свързани с тези от превантивната част на ПСР.  

46 Както в превантивната част на ПСР, така и в ДСКУ се изисква бюджетната 
позиция да бъде „балансирана или с излишък“, което означава, че структурното 
салдо трябва да е равно или по-голямо от СБЦ, или да е в съответствие с плана за 
корекции за нейното постигане. Освен това напредъкът към СБЦ и нейното 
постигане трябва да се оценяват въз основа на анализ на спазването на 
показателя на ПСР за нарастването на разходите, т.е. разходите не следва да се 
увеличават по-бързо от потенциалния БВП (в приложение IV се сравняват 
правилата на превантивната част на ПСР с тези на ДСКУ).  

47 Също така в някои държави членки (например Италия и Португалия) НФИ 
имат функция да оценяват спазването на фискалните правила на ЕС. Някои НФИ 
без такъв мандат (например тази на Франция) правят това на доброволни начала. 
Анкетата на ЕСП сред НФИ показа, че половината от тях наблюдават спазването на 
числово изразените фискални правила на ЕС. 

48 Анкетираните от ЕСП НФИ считат, че тяхната оценка на съответствието 
с фискалните правила на ЕС не е довела до дублиране на ролите с Комисията, 
а по-скоро е била допълваща, тъй като тя може да насърчи националната 
ангажираност по отношение на фискалните правила на ЕС. Проведените от ЕСП 
събеседвания с НФИ потвърдиха техните отговори. НФИ, които наблюдават само 
спазването на националните фискални правила, обаче не са съгласни да 
наблюдават и спазването на фискалните правила на ЕС. Една от посочените 
причини за това беше рискът за репутацията в случай на различаващи се оценки. 

49 Когато и Комисията, и НФИ оценяват спазването на фискалните правила на 
ЕС, те действително може да достигнат до различни заключения. Една от 
причините за това е, че както ЕСП вече констатира в Специален доклад 
№ 18/2018, Комисията е използвала широко своята свобода на преценка41 

                                                      
41 През 2015 г. Комисия публикува тълкувателно Съобщение относно нейните 

тълкувателни правомощия, озаглавено „Пълноценно използване на гъвкавостта, 
заложена в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж“, 
COM(2015) 12 final. Впоследствие това намери отражение в съвместно договорената 
позиция от ноември 2015 г., утвърдена от Съвета през февруари 2016 г. 
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относно спазването на фискалните правила на ЕС (т.е. спазването на плана за 
корекции за постигане на СБЦ).  

50 Също така в Регламента за създаване на ПСР се разрешава относително 
голямо отклонение от годишния показател на дадена държава членка42, като се 
дава възможност в оценката за спазване на фискалните правила да се вземат 
предвид редица фактори. Примери за такива фактори са:  

i) осъществяване на основни структурни реформи;  

ii) необичайни събития;  

iii) необходимостта от публични инвестиции;  

iv) неуточнени „други фактори“. 

51 Следователно, дори когато дадена държава членка се отклонява значително 
от изискваните фискални корекции (т.е. намаляване на държавния дефицит), 
в крайна сметка Комисията може да стигне до заключението да не предприема 
никакви действия и да счете, че държавата членка спазва фискалните правила на 
ЕС. 

52 В отговорите си на анкетата на ЕСП НФИ също посочиха тези проблеми като 
слабости, които може да се отразят върху тяхната работа. Около 40 % от 
отговорилите НФИ считат, че тези проблеми биха могли да доведат до разлики 
между тяхната оценка на съответствието със СБЦ или с плана за корекции за 
постигането ѝ и оценката на Комисията (вж. фигура 3). 

                                                      
42 За да се постигне бърза конвергенция към СБЦ, определеният от ПСР показател е 

държавите членки да коригират структурните си бюджетни позиции в размер на 0,5 % 
от БВП годишно. 
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Фигура 3 – Отговори на анкетата на ЕСП сред НФИ 

 
Източник: Анкета на ЕСП. 

53 Други причини за разминаване в оценките (вж. точка 49) са, че НФИ 
използват свои собствени: i) методология за изчисляване на потенциалния БВП 
и/или ii) допускания и набори от данни. Комисията обаче е засилила 
сътрудничеството си с НФИ чрез разясняване на собствената си методология, 
с цел да помогне за предотвратяване на различията. 

54 На последно място, заключенията на Комисията относно спазването на 
фискалните правила на ЕС от страна на държавите членки могат да вземат 
предвид обсъждания между Комисията и правителството на съответната 
държава, в които НФИ не участват.  

55 Рискът от непоследователност между направените заключения от НФИ и от 
Комисията вече беше посочен от ЕФС43 и потвърден от анкетата на ЕСП. 20 % от 
НФИ посочват, че са се сблъсквали с такива различия. В каре 3 са представени 
примери за различаващи се заключения. 

                                                      
43 ЕФС (2018 г.), Годишен доклад за 2018 г., стр. 42. 
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Каре 3 – Оценки на Комисията и на НФИ с различни заключения 
– примери 

В своя доклад за фискална оценка от ноември 2016 г. НФИ на Ирландия 
(Фискалният консултативен съвет на Ирландия – IFAC) е посочил, че проектът 
на бюджетен план на Ирландия за 2017 г. е показал несъответствие 
с изискванията на бюджетното правило на националния Закон за фискалната 
отговорност и с превантивната част на ПСР на ЕС за 2016 г. и 2017 г.44. 
Комисията обаче е счела, че като цяло той е в съответствие с разпоредбите на 
ПСР.  

В своята оценка на проекта на бюджетен план на Франция през септември 
2018 г. НФИ на Франция (Haut Conseil des finances publiques – HCFP) 
подчертава, че планираните структурни корекции за 2018 г. (0,1 процентни 
пункта от БВП) и 2019 г. (0,3 процентни пункта от БВП), които ще бъдат 
представени за оценка от Комисията, противоречат на правилата на 
превантивната част на ПСР“. Становището на Комисията обаче по този проект 
на бюджетен план е по-малко категорично и тя преценява, че има риск 
Франция да не спази изискванията. 

Създаването на Европейския фискален съвет е добра стъпка, но 
трябва да се засилят ролята и независимостта му 

56 В Доклада на петимата председатели са предвидени следните функции за 
ЕФС: 

o да координира мрежата на националните фискални съвети и да отговаря на 
същите изисквания за независимост; 

o да предоставя консултации, но да не изпълнява политика. Задължителното 
налагане на правилата следва да остане задача на Комисията, която следва 
да има възможност да се отклонява от становището вижданията на ЕФС, при 
условие че има основателни причини за това и ги обясни; 

o да извършва икономическа, а не юридическа преценка относно подходящата 
фискална позиция, както на национално, така и на равнището на еврозоната, 
в контекста на фискалните правила на ЕС. Това следва да се извършва въз 
основа на определените в ПСР правила; 

                                                      
44 Фискален консултативен съвет на Ирландия (2016 г.), Доклад за фискална оценка, 

стр. 67. 
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o да може да издава становища, когато прецени това за необходимо, и по-
специално във връзка с оценката на програмите за стабилност 
и представянето на годишните проекти на бюджетни планове 
и изпълнението на националните бюджети; 

o да предоставя последваща оценка за начина, по който е приведена 
в действие рамката за управление. 

57 В Решението за ЕФС обаче Комисията не е включила по-голямата част от 
националното измерение на тези задачи. По-специално, тя не е възложила на 
ЕФС задачата да дава становища относно националните програми за стабилност 
или за конвергенция, проектите на бюджетни планове или изпълнението на 
националните бюджети. Освен това Комисията е посочила, че вместо да 
координира НФИ, ЕФС следва само да си сътрудничи с тях. Отбелязваме, че 
самите НФИ не са склонни ЕФС да осъществява координация, тъй като според тях 
това противоречи на целта за по-голяма национална ангажираност и накърнява 
независимостта им. 

58 В изказване през ноември 2015 г. председателят на Еврогрупата е посочил, 
че има предимства в това да имаме голяма европейска сестра на националните 
фискални съвети, намираща се извън Комисията, която да предоставя независими 
оценки на националните проекти на бюджети, въз основа на които Комисията да 
дава своето (политическо) становище. 

59 Освен това в Доклада на петимата председатели беше отправен призив ЕФС 
да „отговаря на същите изисквания за независимост“ като националните НФИ, 
както е определено в Регламент 473/2013.  

60 Член 4 от Решението за ЕФС постановява, че членовете на съвета действат 
независимо. Въпреки това, независимостта на ЕФС е ограничена от неговия слаб 
правен режим и ограничени ресурси45: 

а) председателят и четиримата членове на Съвета се назначават от Комисията. 
Те могат да съвместяват друга дейност с мандата си, който е кратък (три 
години) и може да бъде подновен веднъж, като няма разпоредба за 

                                                      
45 Европейският фискален съвет се състои от Съвет и секретариат (който включва 

ръководител на секретариата и звено от служители, понастоящем ограничено до 
петима икономисти и един асистент). 
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отстраняването им (например отстраняване само в случай на 
неработоспособност или на тежко нарушение); 

б) тъй като е създаден с Решение на Комисията, Комисията може да променя 
правилата за ЕФС; 

в) ЕФС няма финансова независимост, тъй като не разполага със собствен 
бюджет и не може да управлява свободно човешките си ресурси. Бюджетът 
му е част от бюджета на кабинета на заместник-председателя на Комисията, 
отговарящ за еврото и социалния диалог, и покрива възнагражденията на 
членовете (които имат статут на специални съветници) и разходите за 
техните командировки. Секретариатът на ЕФС е отдел на Генералния 
секретариат на Комисията. Поради това неговите разходи (командировки, 
покана на експерти, организиране на семинари и т. н.) се покриват от 
оперативния бюджет на Генералния секретариат;  

г) ЕФС е част от административната структура и се помещава в офисите на 
Генералния секретариат на Комисията, а уебсайтът му също се поддържа от 
Комисията. 

61 Горепосочените фактори водят до слаба институционална структура, 
констатирана и от ЕЦБ, според която: създаването на Европейския фискален съвет 
въз основа на решение на Комисията в рамките на нейната организационна 
структура не е в съответствие с определените стандарти за неговите партньори на 
национално равнище46. Същият въпрос беше поставен от МВФ47. 

62 Освен това, въпреки че в Доклада на петимата председатели се посочва, че 
ЕФС „следва да може да издава становища, когато прецени това за необходимо“, 
в Решението за ЕФС се посочва само публикуването на годишен доклад. В него не 
се споменава изрично възможността ЕФС да публикува оценки в реално време 
или да изготвя публични становища, което се затруднява и от ограничените му 
ресурси. 

63 На практика ЕФС публикува два вида редовни доклади: 1) оценка на ЕФС на 
фискалната позиция, подходяща за еврозоната, публикувана през юни, и 2) 

                                                      
46 ЕЦБ (2015 г.), „Икономически бюлетин“, брой 7, каре 5: Създаването на Европейски 

фискален съвет. 

47 МВФ (2016 г.), „Консултация по член ІV от 2016 г. – политики на еврозоната“, Доклад 
на МВФ по държави № 16/219, стр. 20.  
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годишен доклад, публикуван в края на годината. Освен това ЕФС наскоро е 
публикувал оценка на фискалните правила на ЕС48.  

64 Оценката на ЕСП на четирите доклада, публикувани през 2017 г. и 2018 г., е, 
че те са с добро аналитично качество. Това беше потвърдено от заинтересованите 
страни, с които ЕСП се срещна в държавите членки от извадката, както и от 
анкетата на ЕСП сред НФИ. Действително, 87 % от НФИ оцениха качеството на 
анализа в докладите на ЕФС като „добро“, 10 % го описаха като „средно“ и едва 
3 % – като „незадоволително“. 

65 В годишния си доклад ЕФС прави оценка на изпълнението на фискалната 
рамка на Съюза. В специален раздел се правят и предложения за бъдещото 
развитие на фискалната рамка на Съюза. Въпреки че годишните доклади 
съдържат и оценка на набор от аспекти на ефективността на НФИ, като например 
прилагането от тяхна страна на принципа „изпълнение или обяснение“ и дали 
правото им на достъп до информация е било гарантирано, специалният раздел за 
предложения не включва препоръки как да се подобри състоянието на НФИ. 

66 Освен това в Решението за ЕФС не се посочва по какъв начин предложенията 
на ЕФС ще бъдат използвани във вътрешния процес на вземане на решения 
в Комисията. Всъщност Комисията може да игнорира дадените от ЕФС 
предложения, без да посочи причина за това, тъй като – противно на 
предложеното в Доклада на петимата председатели – тя не е обвързана 
с принципа „изпълнение или обяснение“. Този проблем беше посочен от ЕЦБ49 
и от Европейския омбудсман50. 

67 В отговора си до Европейския омбудсман заместник-председателят на 
Европейската комисия е обяснил, че не може да се направи точен паралел между 
ЕФС и националните НФИ. Националните НФИ са надзорници, които наблюдават 
дали националните политики спазват фискалните правила. ЕФС не наблюдава 
бюджета на ЕС или неговото изпълнение – той е независим консултативен орган 

                                                      
48 ЕФС е публикувал и изявление в подкрепа на Фискалния съвет на Дания през 

март 2018 г. 

49 ЕЦБ (2015 г.), Икономически бюлетин, брой 7, каре 5: Създаването на Европейски 
фискален съвет. 

50 Европейски омбудсман (2016 г.), Писмо от Европейския омбудсман до председателя 
на Европейската комисия относно прозрачността на Европейския фискален съвет.  
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на Комисията. Ето защо заместник-председателят на Европейската комисия заяви, 
че принципът „изпълнение или обяснение“ не се прилага в този контекст. 

68 Качеството на анализа и критичните мнения, изразени от ЕФС, показват, че 
въпреки че е включен в рамките на Комисията, той е в състояние да формулира 
независими становища. Тази независимост обаче се основава единствено на 
настоящите членове на ЕФС, а не на неговата институционална рамка. Нашето 
проучване показа, че НФИ имат разнородни виждания за независимостта на ЕФС: 
53 % от тях считат, че ЕФС разполага с ограничена независимост, докато 47 % 
считат, че той е напълно независим. 

До момента Комисията разполага само с ограничена 
увереност, че националните бюджетни рамки се 
изпълняват и прилагат правилно 

69 Първоначалните изисквания за бюджетните рамки на държавите членки не 
бяха определени в регламент, а приеха формата на директива. Вследствие на 
това изпълнението на тези изисквания отнема по-дълго време и държавите 
членки разполагат със свобода на преценка по отношение на начина, по който да 
го направят.  

70 В доклада „Публични финанси в ИПС – 2011 г.“ (публикуван през 2012 г.)51 
обаче Комисията е посочила, че изборът на директива „отговаря на 
необходимостта от постигане на баланс в изискванията за държавите членки“. 

71 Сметната палата провери дали: 

а) Комисията е била в състояние да достигне до навременни заключения 
относно съответствието на националното законодателство с изискванията на 
ЕС; 

б) оценката на Комисията е предоставила значима информация относно 
изпълнението и прилагането на НБР. 

                                                      
51 Европейска комисия (2012 г.), Доклад относно публичните финанси в ИПС – 2011 г., 

стр. 101. 
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Забавяне в оценките за съответствие на националното 
законодателство с изискванията на ЕС поради фактори извън 
контрола на Комисията 

72 Крайният срок за транспониране на Директива 2011/85 е бил 31 декември 
2013 г. Държавите членки е трябвало да уведомят Комисията за своите 
национални мерки за прилагане. Държавите членки са публикували 
323 национални мерки за прилагане, но само за 67 от тях (20 %) е дадено 
своевременно уведомление (вж. фигура 4). Всъщност държавите членки е 
трябвало да включат едновременно в националното законодателство не само 
изискванията на Директива 2011/85, но и тези, произтичащи от 
Регламент 473/2013 и от Фискалния пакт. 

Фигура 4 – Уведомление за националните мерки за прилагане по 
години 

 
Източник: ЕСП. 

73 Тъй като не всички държави членки са транспонирали Директива 2011/85 до 
крайния срок, скоро след това Комисията е започнала 17 производства за 
установяване на нарушение за „неуведомяване“ относно националните мерки за 
прилагане. Както е показано в таблица 2, по-голямата част от тези случаи (14) са 
приключили в рамките на 1 година, какъвто е референтният срок на Комисията52. 
Поради дългите процеси на приемане на закони в Словения и Чехия, тези 
държави са приключили транспонирането на Директива 2011/85 съответно едва 
през 2018 г. и 2019 г. Това неминуемо е забавило началото на процеса за оценка 

                                                      
52 ЕСП (2018 г.), Обзорен доклад „Прилагане на правото на ЕС: надзорни отговорности на 

Европейската комисия съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския 
съюз“, каре 4. 
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на съответствието за всичките 17 държави членки, които са били обект на 
производства за установяване на нарушение.  

Таблица 2 – Актуално състояние на производствата за установяване 
на нарушение във връзка с неуведомяване (юни 2019 г.) 

Започване на производство за 
установяване на нарушение за 

„неуведомяване“ 
27 януари 2014 г. 

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, HR, IT, CY, LT, LU, MT, 
AT, SI, FI, UK 

Приключено през юли 2014 г. BE, DK, DE, EE, HR, IT, 
CY, LT, AT, FI, UK В РАМКИТЕ НА 

РЕФЕРЕНТНИЯ СРОК 
Приключено през ноември 2014 г. EL, LU, MT 

Приключено през юли 2015 г. BG ДВА МЕСЕЦА СЛЕД 
РЕФЕРЕНТНИЯ СРОК 

Сезиране на Съда на ЕС през юли 
2017 г. SI ГОЛЕМИ 

ЗАКЪСНЕНИЯ 
Продължава CZ 

Източник: ЕСП. 

74 Комисията не е завършила оценките на съответствието, които включват 
проверка на транспонирането и проверка за съответствие, в рамките на 
собствения ѝ референтен срок53, а целите за ефективност, определени 
в годишните планове за управление на ГД „Икономически и финансови въпроси“ 
за периода 2014 – 2017 г., са само частично изпълнени.  

75 В резултат на своите проверки на транспонирането и на съответствието, през 
август 2016 г. Комисията е започнала процедури в EU pilot за 11 държави членки, 
през април 2017 г. за още 7 държави и през юли 2019 г. – за други 7. Това е първа 
стъпка в опита за решаване на проблемите с транспонирането, чрез която се 
търси начин за избягване на официално производство за установяване на 
нарушение, ако е възможно. За останалите три държави членки към септември 
2019 г. Комисията все още не беше решила дали да започне процедури в EU pilot. 

                                                      
53 Проверките на транспонирането следва да приключат в рамките на 6 месеца от 

изтичане на крайния срок за транспониране или от датата за съобщаване на 
националните мерки за прилагане, а проверките за съответствие – в срок от 16 до 
24 месеца от съобщаването за националните мерки за транспониране. 
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76 Последователността на процедурите в EU pilot (вж. таблица 3) не е била 
продиктувана от план за изпълнение, а по-скоро от оперативни съображения, т.е. 
от наличието на държави членки, които да проведат диалозите по EU pilot 
с Комисията – за първата вълна, и от равнището на вътрешна готовност на 
Комисията – за втората и третата вълна. Вследствие на това някои държави 
членки от еврозоната с високо ниво на дълг на сектор „Държавно управление“, 
т.е. тези, за които постигането на стабилна фискална позиция е по-важно, не са 
били оценени приоритетно (вж. фигура 5). 

77 През 2014 г. (докогато е трябвало да бъде завършено транспонирането от 
държавите членки) седем от държавите членки в еврозоната, за които Комисията 
е била започнала процедура в EU pilot (вж. фигура 5, трета колона), са формирали 
77 % от БВП в еврозоната (66 % от общия БВП на всички държави – членки на ЕС, 
с изключение на Обединеното кралство, и 56 % от общия БВП на всички държави 
– членки на ЕС, включително Обединеното кралство), както и 77 % от публичния 
дълг в еврозоната (72 % от общия публичен дълг на всички държави – членки на 
ЕС, с изключение на Обединеното кралство, и 60 % от общия публичен дълг на 
всички държави – членки на ЕС, включително Обединеното кралство). 



36 

 

Фигура 5 – Разбивка на държавите членки по вълни на процедурите 
в EU pilot 

 
Източник: ЕСП. 

78 Осемнадесетте преписки, открити в EU pilot при първата и втората вълна, са 
приключени със значителни закъснения и са продължили средно повече от 
65 седмици – много над референтния срок на Комисията от 20 седмици. В 3 от 18-
те преписки ЕСП забеляза особено големи прекъсвания във времето при 
комуникацията (почти година или повече), при които Комисията е чакала 
държавите членки да приложат необходимите мерки. Тези три процедури 
в крайна сметка са били приключени в рамките на две години от започването им. 
В един случай Комисията е отхвърлила отговорите на държавата членка (Белгия). 
Комисията е приключила общо единадесет „пилотни процедури“ с държави 
членки с положителна оценка за съответствието. За други седем случая 
Комисията е отхвърлила отговорите на държавите членки. До септември 2019 г. 
четири от тези седем случая са приключени. Комисията продължава 

DE

EL

FR

IT

NL

PT

SK

HR

BE
ES

CY

LV

LU

AT
HU

EE

IE

MT

FI

BG

DK
LT

PL

RO
SE

UK

SI

CZ

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

110 %

120 %

130 %

140 %

150 %

160 %

170 %

180 %

Консолидиран дълг на сектор „Държавно управление“ (като процент от БВП)
Зимна прогноза (февруари) за 2014 г.

Консолидиран дълг над 90% от БВП Консолидиран дълг между 60% и 90% от БВП Консолидиран дълг под 60% от БВП

Държава членка от еврозоната Държава членка извън еврозоната

Производство за  установяване 
на  нарушение

1-ва вълна на  
процедурите в EU Pi lot

август 2016 г.

2-ра вълна на  
процедурите в EU Pi lot

април 2017 г.

Изчаква се решение за започване 
на  процедура в EU Pi lot

3-та  вълна на  
процедурите в EU Pi lot

април 2019 г.



37 

 

неофициалния си обмен на мнения с другите държави членки (вж. таблица 3), 
но все още не е започнала производства за установяване на нарушение54. 

Таблица 3 – Продължителност и състояние на процедурите в EU pilot 

 
* Продължителност, изчислена до 30 септември 2019 г. 
Източник: ЕСП. 

79 Комисията е трябвало да започне 17 производства за установяване на 
нарушение за „неуведомяване“ (вж. точка 73), а държавите членки е трябвало да 
въведат допълнително 102 национални мерки за прилагане в резултат на 
проверките за съответствие от страна на Комисията през периода 2015 – 2019 г. 
(вж. фигура 4). Погледнато в ретроспекция това показва, че Комисията е 
подценила предизвикателствата, пред които са били изправени държавите 
членки при транспонирането на Директива 2011/85, и не е предприела 
проактивни мерки, за да им помогне да го направят навреме. За да помогне на 

                                                      
54 Когато по даден случай е използвана системата EU pilot, но вече няма вероятност за 

своевременно постигане на очакваните резултати, Комисията следва да пристъпи към 
официално производство за установяване на нарушение. 

Държава 
членка

Начална дата
Дата на 

прекратяване

Продължителност 
на процедурата 

в EU Pilot 
(в седмици)

Статут на 
прекратяване

на процедурата 
в EU Pilot

Дата на 
„класифицирането“

Продължителност 
между отхвърлянето 
и „класифицирането“

(в седмици)

Обща 
продължителност 

(в седмици)

България 14/06/2017 45 Отхвърлени отговори 11/04/2019 95 140

Дания 10/04/2017 36 Приети отговори 36

Естония 01/09/2017 57 Отхвърлени отговори 08/11/2018 62 118

Финландия 29/05/2018 95 Приети отговори 95
Ирландия 02/03/2018 83 Приети отговори 83

Литва 14/06/2017 45 Отхвърлени отговори 25/07/2019 110 155

Малта 13/04/2018 89 Приети отговори 89

Полша 14/06/2017 45 Отхвърлени отговори 165* + ?

Румъния 15/06/2017 45 Отхвърлени отговори 165* + ?

Швеция 24/07/2017 51 Отхвърлени отговори 08/11/2018 67 118

Обединено 
кралство

06/04/2017 35 Приети отговори 35

Австрия 20/07/2018 67 Приети отговори 67

Белгия 18/03/2019 102 Отхвърлени отговори 130* + ?

Кипър 20/07/2018 67 Приети отговори 67
Испания 26/03/2019 103 Приети отговори 103
Унгария 06/12/2018 87 Приети отговори 87
Люксембург 20/07/2018 67 Приети отговори 67
Латвия 13/03/2019 101 Приети отговори 101
Германия
Гърция
Франция
Италия
Нидерландия
Португалия
Словакия
Хърватия
Словения
Чехия

Втора вълна: 

5.4.2017 г.

Първа вълна: 

1.8.2016 г.

Изчаква се решение
за започване на 

процедура в EU Pilot

Трета вълна: 

19.7.2019 г.
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държавите членки да прилагат правилно правото на ЕС, Комисията често 
използва набор от „инструменти за насърчаване на спазването на задълженията“ 
на различни етапи от цикъла на политиката55. В случая на Директива 2011/85 тя е 
направила това в ограничена степен. 

80 Комисията все пак е дала насоки на държавите членки относно НБР: наред 
с обмена на мнения по време на процедурите в EU pilot е имало също 
и предимно неофициален обмен на мнения (например чрез електронни писма, 
телефонни обаждания или двустранни срещи), като прегледи на проектите на 
законодателни актове на държавите членки за транспониране на 
Директива 2011/85. Това беше потвърдено от заинтересованите страни, с които се 
срещна ЕСП, както и от анкетата на ЕСП сред НФИ (вж. фигура 6). Важно е да се 
отбележи, че Комисията е предоставила по-малко подкрепа и насоки за 
ефективното прилагане на НБР, отколкото за осигуряване на изпълнение на 
изискванията на ЕС от държавите членки.  

Фигура 6 – Отговори на анкетата на ЕСП относно предоставянето на 
насоки и подкрепа от Комисията 

 
Източник: Анкета на ЕСП. 

                                                      
55 Плановете за изпълнение, насоките, обяснителните документи, мрежите, експертните 

групи, работните срещи, пакетните заседания и информационните табла играят 
ролята на „инструменти за насърчаване на спазването на задълженията“. 
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Към момента оценките на Комисията имат ограничена 
информативна стойност, поради ненавременност или съображения, 
свързани с правомощията 

81 ЕСП анализира оценките на Комисията съгласно Директива 2011/85, ДСКУ 
и Регламент 473/2013. 

Оценка на прилагането на Директива 2011/85 

82 След като извърши оценка на съответствието на националните мерки за 
транспониране, Комисията е задължена да наблюдава и оценява изпълнението 
и прилагането на Директива 2011/85.  

83 Комисията все още не е започнала да оценява прилагането на 
Директива 2011/85 по структуриран и систематичен начин. Тя планира да направи 
това56, след като приключи своето оценяване на транспонирането от всички 
държави членки на изискванията на Директива 2011/85 в националното 
законодателство (вж. таблица 3).  

84 Към октомври 2019 г. Комисията все още не беше въвела стратегия за 
определяне на методологията, критериите, етапните цели и очакваните резултати 
от държавите членки, за да гарантира подходящ и навременен мониторинг на 
прилагането на Директива 2011/85. 

85 В някои случаи, въпреки прилагането на Директива 2011/85 държавите 
членки (например Италия и Испания) не показват подобрения във фискалните си 
резултати в съответствие с изискванията на ПСР. Комисията обаче все още не е 
упражнила правомощията си за наблюдение57 чрез извършване на оценка, 
насочена към оперативната ефективност на ключовите елементи на НБР. Подобен 
подход се използва например от МВФ в неговата оценка на фискалната 
прозрачност. 

86 Като алтернатива тя би могла да използва и методологията за публични 
разходи и финансова отчетност (PEFA). Самата Комисия, чрез Генерална дирекция 
„Международно сътрудничество и развитие“ (DEVCO), е разработила 

                                                      
56 Някои аспекти на оценката на прилагането са включени още в оценката на 

транспонирането. 

57 Европейска комисия (2012 г.), Доклад относно публичните финанси в ИПС – 2011 г., 
стр. 101. 
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методологията PEFA заедно с МВФ и Световната банка. По този начин тя ще 
разполага институционално с необходимите знания за извършване на оценките 
PEFA. 

87 Освен оценката на съответствието и прилагането, в Директива 2011/85 от 
Комисията се изисква да извърши до средата на декември 2018 г. преглед на 
пригодността.  

88 Изискването за извършване на преглед на пригодността не е било изрично 
включено в първоначалното предложение на Комисията, а е добавено в хода на 
законодателния процес. Освен това, въпреки че СБР са основен елемент от НБР 
и от Директива 2011/85, те не са включени изрично в обхвата на прегледа на 
пригодността. Все пак одиторите отчитат намерението на Комисията да включи 
средносрочните бюджетни рамки в обхвата на този преглед. 

89 Въпреки крайния срок декември 2018 г., до октомври 2019 г. Комисията все 
още не беше публикувала своя преглед на пригодността на Директива 2011/85.  

90 Въз основа на икономическо проучване обаче през януари 2019 г. Комисията 
заключава, че през последните години националната ангажираност по отношение 
на фискалните правила на ЕС се е увеличила благодарение на създадените по-
стабилни национални фискални рамки вследствие на предложените 
законодателни инициативи на равнището на ЕС58. В проучването са разгледани 
иконометрични доказателства, които показват връзката между качеството на СБР 
(измерено чрез индекс за СБР, вж. точка 04) и коригираното спрямо фазата на 
икономическия цикъл първично салдо. Приема се, че тази силна връзка оказва 
положително въздействие върху фискалната дисциплина вследствие на 
националната ангажираност. 

91 Индексът за СБР оценява качеството на НБР въз основа на 11 критерия (вж. 
таблица 4). Едно от изискванията на Директива 2011/85 не е обхванато от нито 
един критерий, а шест от използваните критерии не отговарят на изискванията на 
Директива 2011/85, а на други характеристики, които според Комисията са 
желателни. 

                                                      
58 Европейска комисия (2019 г.), Доклад относно публичните финанси в ИПС – 2018 г., 

стр. 138. 
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Таблица 4 – Сравнение между изискванията на Директива 2011/85 
относно СБР и критериите на индекса за СБР както за старата, така 
и за новата (усъвършенствана) методология 

 
Бележка:: не е включен. 
Източник: ЕСП. 

92 Този анализ e много полезен, но не може да се разглежда като преглед на 
пригодността на Директива 2011/85 относно изискванията за СБР поради 
следните причини:  

o използваният в анализа индекс за СБР се основава на базата данни за 
фискално управление (вж. точка 04), в която се използва предимно 
информация, предоставена от националните органи, а не информация от 
самостоятелната оценка от страна на Комисията на функционирането на НБР; 

o използваните критерии за оценка на индекса и изискванията на 
Директива 2011/85 се припокриват само частично (вж. точка 91); 

o подобрението в индекса за СБР може просто да отразява въвеждането на 
бюджетна реформа, дори ако тя все още не функционира, т.е. индексът може 

Директива 2011/85 Индекс за СБР от 2017 г.: критерии
Максимален резултат 

по всеки критерий 
от новия индекс

Максимален 
стандартизиран резултат, 

който може да бъде 
присъден за критериите, 

обхванати от 
Директива 2011/85

Член 9, параграф 2, 
буква а)

C1a – Обхват на целите/таваните, включени в националните 
средносрочни фискални планове 

3

Член 13 C1б –Координация преди определянето на целите 1

Член 10
C2a – Национални средносрочни фискални планове и 

годишен бюджет: свързаност 4


C2б – Определени цели/тавани в средносрочните планове, 

които са предварително зададени
1


C2в – Добре определени корективни действия в случай на 

отклонение от плановете 1


C3 – Националният парламент участва в изготвянето на 

националните средносрочни фискални планове
3 0


C4 – НФИ участва в изготвянето на националните 

средносрочни фискални планове
4 0

Член 9, параграф 2, 
буква б) C5a – Разбивка на прогнозите за разходите и приходите 1


C5б – Обяснение на прогнозите за приходите и разходите и 

техните компоненти
1

Член 9, параграф 2, 
буква в)

C5в – Количествена оценка на въздействието на реформите 
през периода на плана

1


C5г – Подробни обяснения на въздействието върху бюджета 

на алтернативните макроикономически сценарии 1

Член 9, параграф 2, 
буква г) – Оценка на 

въздействието на 
новите политики върху 

дългосрочната 
устойчивост на дълга

  

1
0,43
57 %Процент на присъдения резултат въз основа на критерии, които не са обхванати от Директива 2011/85

0,2

0,13

0,1

Общ потенциален резултат
Общ потенциален резултат по отношение на обхванатите от Директива 2011/85 критерии
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просто да отразява съответствието на нейния замисъл, а не действителното ѝ 
функциониране (вж. каре 4); 

o индексът за СБР обхваща периода 2006 – 2015 г. Началото на процедурите в 
EU pilot обаче е след 2015 г., което означава, че индексът не би могъл да 
отрази оценката на Комисията нито на транспонирането, нито на 
прилагането на Директива 2011/85; 

o индексът за СБР показва подобрение (по-висок резултат) за държавите 
членки от еврозоната през 2011 г. или в по-ранните години, с изключение на 
Франция, Германия, Финландия (леки увеличения съответно през 2012 г., 
2013 г. и 2015 г.) и Люксембург (2014 г.). Настъпилите подобрения през 
2011 г. и в по-ранните години обаче не може да се разглеждат като 
отражение на въздействието на Директива 2011/85, която е влязла в сила 
едва на 13 декември 2011 г. При държавите членки, обхванати от програма 
за финансова помощ (Кипър, Гърция, Ирландия, Латвия, Испания 
и Португалия), също се наблюдават подобрения, както и при една държава 
членка в процес на присъединяване към еврозоната (Литва). Въпреки че 
в анализа на Комисията се признава ролята на програмите за финансова 
помощ, той не прави разграничение между въздействието на 
Директива 2011/85 и въздействието на задълженията по програмата за 
финансова помощ или на усилията на държавата членка за присъединяване 
към еврозоната. 
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Каре 4 – Примери за увеличаващ се резултат по индекса за СБР, 
свързан с въвеждането, а не с действителното функциониране на 
бюджетни реформи  

Сметната палата установи, че Комисията е повишила индекса за СБР на някои 
от държавите членки в извадката (Италия, Латвия и Люксембург) 
непосредствено след като те са въвели бюджетни реформи (съответно през 
2009 г., 2013 г. и 2014 г.), въпреки че прилагането на тези реформи 
(а следователно и тяхното въздействие) е било постепенно и не е завършило 
до 2015 г. 

В случая на Италия, през 2009 г. е приет нов закон за счетоводството, но са 
били необходими няколко вторични законодателни акта, които са приети 
с течение на времето. Процесът на въвеждане все още продължава (според 
доклади на Министерството на финансите).  

В случая на Люксембург и Латвия, в хода на процедурите в EU pilot Комисията 
е установила несъответствия между въведената реформа и изискванията на 
Директива 2011/85. Това е забавило приключването на процедурите в EU 
pilot. Националните органи е трябвало да отстранят несъответствията чрез 
законодателни или административни изменения, които са били осъществени 
– и следователно са влезли в сила – едва след крайната дата за 
иконометричния анализ. 

Оценка на Фискалния пакт 

93 В ДСКУ от Комисията се изисква да представи „своевременно“ доклад за 
оценка на съответствието с Фискалния пакт на приетите от държавите членки 
национални разпоредби (вж. точка 06). Въз основа на предоставената от 
държавите членки информация Комисията е публикувала този доклад на 
22 февруари 2017 г.59 В съответствие с мандата ѝ оценката на Комисията е 
съсредоточена върху правното съответствие на националните разпоредби. Тя не е 
получила мандат за оценка на ефективното прилагане на новите национални 
правила за транспониране на Фискалния пакт.  

                                                      
59 Европейска комисия (2017 г.), C(2017) 1201 final, „Доклад на Комисията, представен 

съгласно член 8 от Договора за стабилност, координация и управление 
в икономическия и паричен съюз“. 
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94 Основните заключения, които може да се направят от доклада, са следните: 

o всички държави членки са въвели обвързващо правило за балансиран 
бюджет, макар че само някои са го направили на конституционно равнище; 

o държавите членки имат различни определения за „извънредни 
обстоятелства“, при които се позволява временно отклонение от тяхната 
СБЦ; 

o държавите членки се различават по отношение на степента, до която 
коригиращият механизъм е автоматичен, и на обхвата на необходимите 
корективни действия; 

o във всички държави членки са приети правни разпоредби за създаване на 
НФИ, въпреки че Комисията е изразила опасения относно предпазните 
мерки за независимостта на някои от тях; 

o много държави членки все още не са интегрирали принципа „изпълнение 
или обяснение“ в своята правна рамка (т.е. едно правителство трябва да се 
обоснове, когато не спазва оценките на НФИ), но са се ангажирали да го 
прилагат надлежно. 

95 Общата оценка на Комисията е била положителна, въпреки че 
транспонирането на Фискалния пакт е било бавно и непълно. Всъщност 
положителната оценка на Комисията на съответствието на 16-те държави членки 
е зависела от изпълнението на поетите от тях ангажименти. Както е посочила 
ЕЦБ60 обаче, ангажиментите не са подходящ заместител на правните разпоредби, 
тъй като не може да бъдат налагани принудително. Следователно оценката на 
Комисията не е била пълна и чрез приемането на ангажиментите са били 
отслабени изискванията. 

Оценка на прилагането на Регламент 473/2013 

96 През ноември 2014 г. Комисията е извършила първа оценка на прилагането 
на Регламент 473/2013 в контекста на прегледа на икономическото управление, 
обхващащ пакета от шест законодателни акта и пакета от два законодателни акта. 
Оценката обаче не е била категорична, тъй като е направена твърде скоро след 

                                                      
60 ЕЦБ (2017 т.), Икономически бюлетин 4, каре 8: Фискалният пакт: преглед на 

Комисията и пътят напред. 
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влизането в сила на Регламент 473/2013. Следващата оценка се очаква до края на 
2019 г. 

97 Комисията също така наблюдава развитието на националното 
законодателство относно НБР и неговото прилагане чрез Европейския семестър61, 
макар и в ограничена степен: тя оценява дали бюджетните позиции на държавите 
членки се доближават до техните СБЦ (вж. точка 46), но не оценява подробно 
функционирането на свързаните с тях НБР. На фигура 7 е представена 
допълнителна информация за различните етапи. 

Фигура 7 – Оценката от страна на Комисията на НБР на различните 
етапи от Европейския семестър 

 
Източник: ЕСП. 

  

                                                      
61 Годишният цикъл на ЕС за координация на икономическата политика, който обхваща 

и фискалните политики, определени от ПСР. 

• Препоръки на Съвета (юли), приети след препоръка на Комисията (май).
• Голяма част от СВДП са издадени както за правната, така и за институционалната рамка, а ограничен брой СВДП – за прилагането на НБР.
• През юли 2014 г., след крайния срок за транспонирането на Директива 2011/85 и след влизането в сила на Регламент 473/2013, повечето 

държави членки са получили СВДП, свързани с НБР.

Становище на Комисията относно проектите на бюджетни планове и работни документи на службите на Комисията

• За държавите членки от еврозоната.
• Оценка на съответствието с изискванията, произтичащи от ПСР за следващата година, по-специално на съответствието със СБЦ или плана за 

корекции за нейното постигане.
• Комисията посочва дали макроикономическите прогнози, на които се базират проектите на бюджетни планове, са били изготвени или одобрени 

от национална НФИ.

Доклади на Комисията по държави

• За всички държави членки.
• В повечето случаи в доклада присъства оценка на правната и институционалната рамка и в ограничена степен на прилагането на НБР в раздел 

„Фискална рамка“.

Работни документи на службите на Комисията относно програмите за стабилност или за конвергенция

• Програми за стабилност за държавите членки от еврозоната и програми за конвергенция за държавите членки извън еврозоната.
• Заключение относно миналите, планираните и прогнозните фискални резултати на държавите членки по отношение на фискалните правила на 

ЕС и на националните фискални правила.
• За държавите членки от еврозоната Комисията посочва дали програмата за стабилност може да се счита за национален средносрочен фискален 

план (член 4, параграф 1 от Регламент 473/2013).
• Комисията посочва дали макроикономическите прогнози, на които се базира програмата за стабилност, са били изготвени или одобрени от 

национална НФИ.

Специфични за всяка държава препоръки (СВДП) 

Ноември 
N

Февруари 
N+1

Април 
N+1

Юли N+1
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Заключения и препоръки 
98 ЕСП разгледа дали действията на Комисията за укрепване на бюджетните 
рамки на държавите – членки на ЕС, са постигнали планираните резултати. 
Сметната палата заключава, че с предлагането на Директива 2011/85 
и Регламент 473/2013, които са приети, и с проекта на директива от 2017 г., за 
който законодателният процес все още продължава, Комисията е допринесла за 
насърчаване на подобрения в националните бюджетни рамки (точка 17). 

99 Комисията обаче не е уточнила как ще минимизира евентуалното 
разминаване в оценките на независимите фискални институции и тези на 
Комисията, отнасящи се до спазването на фискалните правила на ЕС, в случаите, 
когато и Комисията, и независимите фискални институции оценяват спазването 
им.  

100 Има случаи, в които Комисията и дадена независима фискална институция 
са стигали до различни заключения. Една от причините за това е, че при оценката 
на съответствието Комисията използва в пълна степен дискреционните си 
правомощия, предоставени ѝ от правото на ЕС, и възможността да тълкува тези 
дискреционни правомощия. Това се отнася по-специално за „извънредните 
обстоятелства“, които се приемат като обосновка за смекчаване на изискванията 
за корекция за държавите членки, които все още не са постигнали своите 
средносрочни бюджетни цели (параграфи 45 —55). 

Препоръка 1 — Оценки на съответствието от Комисията и от 
независимите фискални институции 

С цел да гарантира, че независимите фискални институции могат да изпълняват 
ролята си ефективно и за да се намалят различията в оценките за спазването на 
фискалните правила на ЕС, изготвяни от независимите фискални институции и от 
Комисията, Комисията следва да засили сътрудничеството си с независимите 
фискални институции.  

Срок за изпълнение: от 2020 г. нататък 

101 Редица изисквания в правната рамка на ЕС по отношение на 
средносрочните бюджетни рамки и независимите фискални институции не 
отговарят на международните стандарти и най-добри практики, определени от 
МВФ и ОИСР, и често въпреки изразените виждания в публикуваните от самата 
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Комисия икономически доклади. Ако бъде одобрен, проектът на директива от 
2017 г. само частично ще коригира тези слабости (точки18 — 41). 

Препоръка 2 – Преразглеждане на изискванията за 
националните бюджетни рамки 

С цел да укрепи още повече бюджетните рамки Комисията следва да преразгледа 
изискванията за средносрочните бюджетни рамки и независимите фискални 
институции, като вземе предвид и международните стандарти и най-добри 
практики, и да предложи по целесъобразност действия за подобряване на техния 
обхват и ефективност. Комисията следва да базира това на констатациите 
и оценките, съдържащи се в настоящия доклад, както и на резултатите от своя 
преглед на пригодността и на своята оценка на съответствието и прилагането на 
Директива 2011/85 и Регламент 473/2013. 

Срок за изпълнение: до една година от публикуването на оценката на 
Комисията на двата пакета от шест и от два законодателни акта относно 
икономическото управление (които включват Директива 2011/85 и Регламент 
473/2013). 

102 Ефективността на Европейския фискален съвет е ограничена от сегашната 
му институционална структура. Освен това принципът „изпълнение или 
обяснение“ не се прилага за Комисията (точки 56 — 68). 

Препоръка 3 – Укрепване на Европейския фискален съвет 

С цел да се засили прилагането на фискалните правила на ЕС и независимата 
оценка на работата на Комисията по отношение на националното измерение, 
Комисията следва да: 

а) преразгледа мандата и институционалната структура на Европейския 
фискален съвет и да публикува заключенията на Комисията, включително 
обосновките, в случай че няма да бъдат предложени промени; 

б) да прилага принципа „изпълнение или обяснение“, съгласно който тя следва 
публично да обосновава случаите, в които не се съобразява с оценките на 
Европейския фискален съвет. 

Срок за изпълнение: до една година от публикуването на оценката на 
Комисията на двата пакета от шест и от два законодателни акта относно 
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икономическото управление (които включват Директива 2011/85 и Регламент 
473/2013). 

103 Комисията все още не е завършила оценката си на съответствието на 
националното законодателство с изискванията на Директива 2011/85, която 
включва проверки на транспонирането и на съответствието (точки 72 — 80). 

104 Оценките от страна на Комисията на прилагането на правната рамка на ЕС 
(Директива 2011/85 и Регламент 473/2013) все още не са извършени или са 
извършени на твърде ранен етап на изпълнението, за да бъдат валидни (точки 84 
— 92 и 96). 

105 Настоящият мониторинг от страна на Комисията на развитието на 
националните бюджетни рамки се основава също така и на базата данни за 
фискално управление. В нея се използва информация, предоставена от 
държавите членки, която е съсредоточена главно върху институционалната 
рамка, а не върху действителното функциониране (точка 92). 

Препоръка 4 – Да се засили налагането на националните 
бюджетни рамки 

За да оцени дали са постигнати определените в правните актове цели 
(Директива 2011/85 и Регламент 473/2013), и като се има предвид, че са 
изминали съответно осем и шест години от тяхното приемане, Комисията следва 
да: 

а) приключи в най-кратък срок оценката на съответствието; 

б) извърши и публикува възможно най-скоро всеобхватен преглед на 
пригодността на Директива 2011/85; 

в) ревизира въпросниците относно базата данни за фискално управление или 
да набележи друг подходящ инструмент, за да изисква регулярно 
изчерпателна информация за действителното функциониране на 
националните бюджетни рамки; 
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г) извършва редовен мониторинг на функционирането на националните 
бюджетни рамки чрез структурирана методология, насочена към 
оперативната ефективност на ключовите елементи на националните 
бюджетни рамки. Комисията следва да проследява действията по отношение 
на всички установени слабости. 

Срок за изпълнение за а) до средата на 2020 г., б) – до края на 2019 г., в) – до 
края на 2020 г. и г) — от 2021 г. нататък 

 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Alex 
Brenninkmeijer — член на Сметната палата, в Люксембург на 15 октомври 2019 г. 

 За Сметната палата 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Председател 
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Приложения 

Приложение I – Хронология на приложимата правна уредба и публикациите 

 

Източник: ЕСП. 

14 декември 2019
Краен срок за Втория доклад 

относно прилагането 
на Регламент 473/2013, 

включващ прегледа 
на пригодността 

на Директива 2011/85

юли 2017
Документ за обсъждане „Начални години 

на независимите фискални институции
 в държавите – членки на ЕС“

 

31 май 2017
Документ за размисъл относно 

Задълбочаванет о на ИПС

6 декември 2017
Пакетът от 6 декември, включващ предл ожение за директива 

на Съвета за определяне на разпоредби за повишаване 
На фискалната отговорност и средносрочния 

бюджетен подход в държавите членки

1 март  2017
Бяла книга за 

бъдещето на Европа

22 февруари 2017
Доклад съгласно член 8 от ДСКУ в ИПС

24 юни 2015
Доклад на петимата председатели:
„Завършване на европейския ИПС“

21 октомври 2015
Съобщение: „Стъпки към завършването на ИПС“

30 ноември 2014
Преглед на икономическото управл ение:

Доклад относно прил агането на
 „пакета от шест законодателни акта“ 
и „пакета от два законодателни акта“

декември 2015
Документ за обсъждане „Средносрочни 

бюджетни рамки в държавите – членки на ЕС” 

21 май 2013
Пакет  от два законодат ел ни акта,

включващ Регламент  (ЕС) № 473/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 

относно общите разпоредби 
за мониторинг и оценка 

на проектите за бюджетни планове 
 и за гарантиране на коригирането 

на прекомерния дефицит 
на държавите членки в еврозоната

31 май 2013
Влизане в сила на пакета 

от два законодателни акта“
14 декември 2012

Междинен доклад за напредъка относно прилагането
на основнит е разпоредби на Директива 2011/85/EС

2 март  2012
Договор за стабилност, координация 

и управление в Икономическия 
и паричен съюз, включващ 
дял ІІІ от Фискалния пакт

16 ноември 2011
Пакет  от шест законодателни акта, 
включващ Директива 2011/85/ЕС 
на Съвета относно изискванията 

за бюджетните рамки 
на държавите членки

13 декември 2011
Влизане в сила на пакета 

от шест законодателни акта“

19 октомври 2016
Назначаване от Комисията 

на членовете на ЕФС

14 декември 2018
Краен срок за прегледа на пригодността

на Директива 2011/85
(не е публикуван)

1 януари 2013
Влизане в сила 

На ДСКУ

Влизане в сила на Договорите и вторичното законодателство

Легенда

Договори и вторично законодателство

Доклади/документи на Комисията

Междуправителствен договор и неговото влизане в сила

Извършени или планирани прегледи 

Назначаване на членове

Не е публикуван преглед на пригодността
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Приложение II – Виждане на Комисията относно 
средносрочната бюджетна рамка 
i) Единен процес за изготвяне на СБР и годишния бюджет и напълно 
интегрирана документация. 

01 Още през 2011 г. Комисията призна проблема, че макар програмите за 
стабилност и за конвергенция (ПСК) вече да се представят в многогодишна 
перспектива, тези документи за политика остават с ограничено политическо 
значение във вътрешния дебат във връзка с обсъждането на бюджетните 
стратегии, въпреки факта, че държавите членки трябва да изготвят бюджетите си 
в съответствие с ангажиментите си по ПСК62. В своя междинен доклад от 2012 г. за 
напредъка относно прилагането на Директива 2011/85 Комисията също така 
посочи, че интегрирането на СБР в рамките на годишния бюджетен цикъл, както 
и напълно интегрираната документация са ключови характеристики, които 
„трябва да бъдат внимателно обмислени“63. 

ii) Ориентиран към бъдещето контрол на разходите, който осигурява 
спазване на средносрочните планове.  

02 По отношение на механизмите за пренасяне на бюджетни кредити 
Комисията е посочила необходимостта от определяне на ограничения за 
неусвоените бюджетни кредити, които може да бъдат пренесени 
в следващата(ите) бюджетна(и) година(и), в противен случай е възможно тези 
разпоредби в известна степен да намалят строгостта и прогнозната възможност 
на рамката64. Освен това Комисията счита определянето на подходящи резерви 

                                                      
62 Европейска комисия (2012 г.), Доклад относно публичните финанси в ИПС – 2011 г., 

стр. 105. 

63 Европейска комисия (2012 г.), COM(2012) 761 final, „Доклад на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета – Междинен доклад за напредъка относно 
прилагането на Директива 2011/85/EС на Съвета относно изискванията за бюджетните 
рамки на държавите членки“, стр. 6. 

64 Европейска комисия (2015 г.), Sherwood, M., „Medium-Term Budgetary Frameworks in 
the Member States“ (Средносрочни бюджетни рамки в държавите членки), документ 
за обсъждане 021, стр. 6. 



52 

 

за непредвидени разходи и свързаните с тях правила за достъп за необходима 
характеристика на една многогодишна рамка65. 

iii) Механизъм за отчетност66. 

03 Отбелязва се също така, че липсата на разпоредби относно мониторинга на 
многогодишното изпълнение на бюджета не е в съответствие с позицията на 
Комисията относно ключовите изисквания за СБР. Всъщност от 2006 г. насам 
в методологията на Комисията за изчисляване на индекса за СБР „мониторингът 
и изпълнението на многогодишните бюджетни цели“ се считат за едно от петте 
измерения за оценка на качеството на СБР в държавите членки67. Освен това още 
през 2007 г. Комисията призна, че липсата на мониторинг е слабост в държавите 
членки68. През 2010 г. Комисията също така отново посочи, че анализът на 
отклоненията от предвидения фискален план, както и мониторингът 
и коригиращите механизми са ключови елементи при разработването на СБР69. 

                                                      
65 Европейска комисия (2012 г.), „Fiscal frameworks in the European Union: May 2012 

update on priority countries (Addendum to occasional paper 91)“ (Фискални рамки 
в Европейския съюз: актуализация на приоритетните държави (Допълнение към 
Извънреден документ 91), Извънреден документ 113, стр. 15. 

66 МВФ (2010 г.), Lienert, I. и Fainboim, I. „Reforming Budget Systems Laws“ (Реформиране 
на законодателството за бюджетните системи), каре 3 и каре 4. 

67 Европейска комисия (2007 г.), Доклад относно публичните финанси в ИПС – 2007 г., 
каре ІІІ.4.1; 
Европейска комисия (2015 г.), Sherwood, M., „Medium-Term Budgetary Frameworks in 
the Member States“ (Средносрочни бюджетни рамки в държавите членки), документ 
за обсъждане 021, каре A1.1. 

68 Европейска комисия (2007 г.), Доклад относно публичните финанси в ИПС – 2007 г., 
стр. 158.  

69 Европейска комисия (2010 г.), Доклад относно публичните финанси в ИПС – 2010 г., 
каре II.3.3. 
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Приложение III – Разнородност на независимите фискални институции 
  Членове на Съвета Човешки ресурси Структура на НФИ Бюджет на НФИ 

Външен контрол 
  Брой 

Продължит
елност на 
мандата 
(години) 

Мандат с възможност за 
подновяване 

Численост 
(ЕПРВ*) 

Пълна свобода  
на ръководството  

да наема  
и освобождава 

служители 

Самостоятелна или 
част от по-голяма 

структура 
Източник 

Размер  
през 2017 г.  

(в млн. евро) 

Франция Висш съвет за 
публичните финанси 11 5 ДА Еднократно 3/4 ДА 

Част от структурата на 
Националната одитна 

институция 

Подпрограма в бюджета на 
Националната одитна 

институция 
0,8 Няма данни 

Гърция Фискален съвет на 
Гърция 5 4/6 ДА Еднократно 13 НЕ Самостоятелна Тримесечни трансфери от 

държавния бюджет 1,1 
Техническа 

оценка на всеки 
4 години 

Италия 
Бюджетна служба на 
парламента на Италия 
(UPB) 

3 6 НЕ Няма данни 24 ДА Прикрепена към 
парламента 

Финансирането се 
предоставя поравно от двете 

камари на парламента 
6 Няма данни 

Латвия Съвет за фискална 
дисциплина 6 6 ДА Двукратно 2 НЕ Самостоятелна 

Подпрограма в бюджета на 
Министерството на 

финансите 
0,19 Няма данни 

Люксембург 

Национален съвет по 
публични финанси 7 4 ДА 

Не е 
определено 
ограничение 

2 НЕ 
Част от структурата на 

Министерството на 
финансите 

Подпрограма в бюджета на 
Министерството на 

финансите 
0,1 Няма данни 

Национален институт за 
статистика 
и икономически 
проучвания (STATEC) 

Няма 
данни 

Няма 
данни Няма данни Няма данни 160 ДА 

Част от структурата на 
Министерството на 

финансите 

Подпрограма в бюджета на 
Министерството на 

финансите 
22,7 Няма данни 

Нидерландия 

Служба за анализ на 
икономическата 
политика (CPB) 

3 7 НЕ Няма данни 117 ДА 

Част от структурата на 
Министерството на 

икономическите 
въпроси 

80 % финансиране 
с еднократна сума от 
Министерството на 

икономическите въпроси 
20 % финансиране въз основа 

на проекти от 
министерствата 

15,4 

Партньорска 
проверка от 

академичните 
среди и от 

клиенти 
приблизително 

на всеки 5 години 
Консултантски отдел на 
Държавния съвет 22 Пожизнен Няма данни Няма данни 3 ДА Част от структурата на 

Държавния съвет 
Собствен раздел 

в държавния бюджет 0,32 Няма данни 

Португалия Съвет за публичните 
финанси (CFP) 5 7 

НЕ Няма данни 

18 ДА Самостоятелна Годишен трансфер от 
държавния бюджет 2,6 

Преглед на ОИСР, 
извършен през 

2019 г. 

ДА, за 
членовете 

без 
Еднократно 
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изпълнителн
и ръководни 

функции 

Испания 
Независим орган за 
фискална отговорност 
(AiReF) 

4 6 НЕ Няма данни 35 ДА 
Част от структурата на 

Министерството на 
финансите 

Бюджет от Закона за общия 
държавен бюджет + такса, 

която се начислява на 
публичните органи за 

надзора на AiReF. 

5,07 
Преглед на ОИСР, 

извършен през 
2017 г. 

* ЕПРВ: Еквивалент на пълно работно време. 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията. 
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Приложение IV – Фискалните правила в превантивната част 
на Пакта за стабилност и растеж и във Фискалния пакт 

 Превантивна част на Пакта за 
стабилност и растеж Фискален пакт 

Цел 

Изискване за бюджетна позиция, 
близка до балансиран бюджет или 
с излишък, което означава 
структурно салдо на равнището на 
СБЦ или над нея 

Бюджетната позиция на сектор 
„Държавно управление“ на една 
договаряща се страна следва да 
бъде балансирана или с излишък 
(т.е. структурно салдо ≥ СБЦ) 

Описание 

 Специфична за всяка държава СБЦ 
с ограничение от - 1 % от БВП за 
държавите членки от еврозоната 

 Специфична за всяка държава СБЦ, 
определена в ПСР, с ограничение от 
- 0,5 % от БВП за държавите членки 
от еврозоната (или - 1 %, ако 
съотношението на дълга към БВП „е 
значително под 60 % и при нисък 
риск за дългосрочната устойчивост 
на публичните финанси“) 

Показател за нарастването на 
разходите: разходите, при които не 
се отчитат дискреционните мерки, 
следва да нарастват ≤ 
средносрочния потенциален БВП 

 

План за 
корекции 

Поне 0,5 % от БВП (повече 
в периоди на растеж, по-малко 
в периоди на забавен растеж) 

 Договарящите се страни гарантират 
бързо сближаване по пътя към 
изпълнението на съответните им 
СБЦ. Сроковете за това сближаване 
ще бъдат предложени от Комисията, 
като се вземат под внимание 
специфичните за всяка държава 
рискове за устойчивостта. 

Възможни временни отклонения от 
СБЦ или от плана за корекции към 
нейното постигане в случай на:  

 Договарящите се страни могат 
временно да се отклонят от 
съответната си СБЦ или от плана за 
корекции към нейното постигане 
само при „изключителни 
обстоятелства“. 

— Осъществяване на важни 
структурни реформи 
с осезаемо влияние върху 
дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси – фокус 
върху пенсионната реформа 

 

— Необичайно събитие извън 
контрола на съответната 

— Необичайно събитие извън 
контрола на съответната 
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 Превантивна част на Пакта за 
стабилност и растеж Фискален пакт 

държава членка, което оказва 
значително влияние върху 
нейното финансово състояние 

договаряща се страна, което 
оказва значително влияние 
върху финансовото състояние 
на сектор „Държавно 
управление“ 

— Периоди на сериозен 
икономически спад 
в еврозоната или в Съюза като 
цяло, при условие че това не 
застрашава фискалната 
устойчивост в средносрочен 
план 

— Периоди на сериозен 
икономически спад, 
определени в ревизирания 
ПСР, при условие че 
временното отклонение на 
съответната договаряща се 
страна не застрашава 
фискалната устойчивост 
в средносрочен план. 

Описание на 
прилагането 

Процедура за коригиране на 
значително отклонение 

Автоматичен коригиращ механизъм 
(въз основа на общи принципи, 
които следва да бъдат предложени 
от Комисията) 

Цялостна 
оценка 

Ръководство за ПСР (издание от 
2018 г., стр. 23): 
„спазването на изискванията на 
превантивната част се оценява чрез 
използване на основан на два 
стълба подход. Оценката на 
структурното салдо, която 
представлява първия стълб, се 
допълва с анализ на темпа на 
нарастване на агрегираните разходи 
след приспадане на 
дискреционните мерки по 
отношение на приходите, който 
представлява другия стълб“. 

 ДСКУ, член 3.1, буква б) 
 

„Напредъкът във връзка 
с постигането и спазването на 
средносрочната цел се оценява въз 
основа на цялостна оценка, която 
използва като критерий 
структурното салдо, включително 
анализ на разходите, при който не 
се отчитат дискреционните мерки 
по отношение на приходите, 
в съответствие с ревизирания Пакт 
за стабилност и растеж“. 
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Акроними и съкращения 
БВП: Брутен вътрешен продукт 

ДСКУ: Договор за стабилност, координация и управление в икономическия 
и паричен съюз 

ДФЕС: Договор за функционирането на Европейския съюз 

ЕФС: Европейски фискален съвет  

ЕЦБ: Европейска централна банка 

МВФ: Международен валутен фонд 

НБР: Национална бюджетна рамка 

НФИ: Независими фискални институции 

ОИСР: Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

ПСР: Пакт за стабилност и растеж 

СБР: Средносрочна бюджетна рамка 

СБЦ: Средносрочна бюджетна цел 

СВДП: Специфични за всяка държава препоръки 

Съвет Ecofin: Съвет по икономически и финансови въпроси 

Съвет: Съветът на ЕС 

ECFIN: Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Комисията 

PEFA: Публични разходи и финансова отчетност 
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Речник на термините 
Автоматичен коригиращ механизъм: Задължение за прилагане на коригиращи 
мерки, което се задейства автоматично в случай на наблюдавано значително 
отклонение от средносрочната бюджетна цел или от плана за корекции за 
нейното постигане. 

База данни за фискално управление: Инструмент на Комисията, който съдържа 
информация за основните елементи на рамките за фискално управление на 
държавите членки — национални фискални правила, независими фискални 
институции и средносрочни бюджетни рамки. 

Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен 
съюз (ДСКУ): Междуправителствен договор, приет през 2012 г., в който се 
определят правила за насърчаване на бюджетната дисциплина и координацията 
на икономическата политика сред договарящите си страни и за подобряване на 
управлението на еврозоната. 

Европейски семестър: Годишният цикъл, който предоставя рамка за координация 
на икономическите политики на държавите – членки на ЕС, и за мониторинг на 
напредъка, по-специално на фискалните политики, както е определено в Пакта за 
стабилност и растеж. 

Европейски фискален съвет (ЕФС): Консултативен орган към Комисията, който 
отговаря за оценката и прилагането на фискалните правила на ЕС, като предлага 
промени във фискалната рамка и извършва икономически оценки. 

Комитет за икономическа политика (КИП): Консултативен орган към Съвета 
Ecofin и Комисията, който спомага за насърчаване на консенсуса относно 
икономическата политика (в т.ч. работните места и растежа) и устойчивостта на 
публичните финанси. 

Корективна част на Пакта за стабилност и растеж: Процедурата при прекомерен 
дефицит, която се предприема от Съвета по препоръка на Комисията срещу всяка 
държава – членка на ЕС, която надвишава тавана за бюджетния дефицит, 
наложен от Регламента на ЕС относно Пакта за стабилност и растеж. Процедурата 
включва няколко стъпки, които потенциално завършват с налагане на санкции 
с цел да се насърчи държавата членка да установи контрол върху бюджетния си 
дефицит и представлява изискване за безпроблемното функциониране на 
икономическия и паричен съюз. 
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Мрежа на НФИ в ЕС: Платформа, създадена през 2015 г. за обмен на мнения 
и експертен опит, както и за обединяване на ресурси. Отворена за всички 
независими органи за фискален надзор, функциониращи в ЕС, 
и председателствана от една от НФИ.  

Мрежа на НФИ в ЕС: Създадена през 2013 г. и подпомагана от Комисията група от 
националните независими фискални институции в ЕС и Европейския фискален 
съвет, председателствана от Комисията.  

Национална бюджетна рамка: Договорености, процедури, правила и институции, 
върху които се основават бюджетните политики. 

Независима фискална институция (НФИ): Публичен орган, който насърчава 
стабилната фискална политика и устойчивите публични финанси чрез изпълнение 
на различни задачи, в т.ч. макроикономически и бюджетни прогнози и оценки на 
фискалното съответствие. 

Оценка на съответствието: Оценка на транспонирането и съответствието на 
прилагането на дадена директива на ЕС на национално равнище. 

Пакет от два законодателни акта: Пакет на ЕС от две законодателни мерки 
(Регламент 472 и Регламент 473), приет през май 2013 г., насочен към засилване 
на икономическото управление в еврозоната. 

Пакет от шест законодателни акта: Пакет на ЕС за икономическо управление от 
шест законодателни мерки (пет регламента и Директива 2011/85), приет през 
ноември 2011 г. 

Пакт за стабилност и растеж (ПСР): Набор от правила, приети през 1997 г., 
предназначен да поддържа стабилността в икономическия и паричен съюз като 
гарантира, че държавите членки поддържат стабилни публични финанси 
и координират фискалните си политики. 

Потенциален БВП: Теоретично понятие за равнището на БВП (брутния вътрешен 
продукт) в даден момент, което съответства на стабилна инфлация. Той се 
увеличава във времето с темп, който не е непременно постоянен. Както 
равнището, така и темпът на нарастване не може да се измерят директно, 
а трябва да бъдат оценени. 

Правило за балансиран бюджет: Бюджетната позиция на сектор „Държавно 
управление“ трябва да бъде балансирана или с излишък. Както в Пакта за 
стабилност и растеж, така и в Договора за стабилност, координация и управление 
в икономическия и паричен съюз се счита, че това правило е спазено, ако 
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годишното структурно салдо на сектор „Държавно управление“ е на равнището 
на средносрочната бюджетна цел. 

Правило за разходите: Дълготрайно ограничение на абсолютните разходи или на 
темпа на нарастване на разходите. 

Превантивна част на Пакта за стабилност и растеж: Основната цел на 
превантивната част, определена в Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета, е да се 
гарантира бързото приближаване на държавите членки до близка до 
балансирана бюджетна позиция или до такава с излишък, която впоследствие ще 
им даде възможност да се справят с нормалните циклични колебания, без да 
нарушават ограничението от 3 % за номиналния дефицит. 

Прилагане: Действието на въвеждане в сила на правото на ЕС и националното 
право. 

Проверка за съответствие: Първоначална проверка на това дали всички 
необходими разпоредби на една директива са обхванати от националните мерки 
за прилагане. 

Проверка за транспониране: Оценка на точността/съвместимостта на 
националните мерки за прилагане с разпоредбите на директивата. 

Програми за стабилност и за конвергенция: Съгласно Пакта за стабилност 
и растеж държавите членки са задължени да представят документ, в който 
ежегодно се определят техните фискални планове за следващите три години. 
Използва се от Комисията и от финансовите министри за оценяване дали 
държавите са на път да постигнат своята средносрочна бюджетна цел. Държавите 
от еврозоната представят „програми за стабилност“, а държавите членки, които 
не са приели еврото, изготвят „програми за конвергенция“. 

Проект на бюджетен план: Документ, който правителствата от еврозоната трябва 
да представят ежегодно на Комисията, за да послужи като основа за координация 
на фискалната политика. 

Процедура в EU pilot: Неформален диалог между Комисията и държава членка 
относно потенциално неспазване на правото на ЕС преди започването на 
официално производство за установяване на нарушение. 

Процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД): Целта на процедурата 
при макроикономически дисбаланси е да се определи, предотврати и избегне 
възникването на потенциално вредни макроикономически дисбаланси, които 
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биха могли да окажат отрицателно въздействие върху икономическата 
стабилност в конкретна държава членка, в еврозоната или в ЕС като цяло. 

Първично салдо: Бюджетното салдо без лихвените плащания по дълга на сектор 
„Държавно управление“. 

Средносрочна бюджетна рамка (СБР): Фискални договорености, които 
разширяват времевия хоризонт за изготвяне на фискалната политика отвъд 
годишния бюджетен цикъл. 

Средносрочна бюджетна цел (СБЦ): Специфична за всяка държава цел на 
фискалната политика, определена в Пакта за стабилност и растеж, която за 
повечето държави членки е в размер на - 1 % от брутния вътрешен продукт, а за 
държавите членки от еврозоната е малко по-строга, - 0,5 % от брутния вътрешен 
продукт, освен ако имат ниско съотношение на държавния дълг към БВП. 

Структурно салдо: Действителното бюджетно салдо без цикличния компонент 
и еднократните и другите временни мерки. Структурното салдо е показател за 
основната тенденция при бюджетното салдо.  

Транспониране: Приемане, публикуване и влизане в сила на национални 
разпоредби за прилагане на директива на ЕС до определения краен срок. 

Фискален пакт: Споразумение за засилване на бюджетната дисциплина, 
сключено от 22 договарящи се страни от 25-те, подписали междуправителствения 
Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен 
съюз.  

Фискални резултати: Спазването на бюджетна дисциплина с цел насърчаване на 
макроикономическата стабилност и устойчивия растеж. 

Фискално правило: Постоянно ограничение на фискалната политика, често 
представяно като таван или цел в числово изражение, което представлява дял от 
брутния вътрешен продукт на даден показател за фискални резултати.  
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ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

СМЕТНА ПАЛАТА 

„СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД XX/2019 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ 

БЮДЖЕТНИ РАМКИ: СЪЩЕСТВУВА НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ИМ 

ЗАСИЛВАНЕ И ОТ ПО-ДОБЪР МОНИТОРИНГ НА ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ“ 

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ  

I Комисията приветства одита на изпълнението по фискалната стабилност, извършен от 

Европейската сметна палата (ЕСП). Комисията има водеща роля в действията на Съюза за 

подобряване на фискалното управление както на равнище ЕС, така и на равнище държави 

членки. Като мобилизира обширните си познания по темата за националните бюджетни рамки 

(НБР), по време на икономическата криза Комисията представи законодателни предложения за 

въвеждането на ключови изисквания за фискалните рамки на държавите членки, които имат за 

цел да подобрят управлението на националните публични финанси и да насърчат спазването на 

фискалните правила на ЕС. Следва да се отбележи обаче, че предложенията на Комисията бяха 

разработени за кратко време, под натиска на кризата, и бяха приети от съзаконодателите след 

продължителни обсъждания и преговори. Последващите действия на Комисията се 

концентрираха върху изпълнението на договорената рамка, поради което следва да бъдат 

оценявани в този контекст. 

II Обхватът на изискванията на ЕС за НБР се простира извън областите на независимите 

фискални институции, фискалните правила и средносрочните бюджетни рамки. По-специално 

предвидени са важни изисквания във връзка с прогнозирането за бюджетни цели, фискалната 

статистика и счетоводното отчитане, прозрачността на публичните финанси и общия 

бюджетен график за държавите членки в еврозоната. 

III Макар че Комисията е институционалният адресат на одита на изпълнението, трябва 

подобаващо да се признаят ролята и приносът на държавите членки. Първо, държавите членки 

договориха набора от изисквания към НБР, които са залегнали в съответното право на ЕС, и в 

условия на междуправителствено участие подписаха междуправителствения Договор за 

стабилност, координация и управление (ДСКУ) и неговия Фискален пакт. Второ, държавите 

членки са тези, които отговарят за транспонирането и прилагането на наднационалните 

изисквания към НБР. Начинът, по който държавите членки прилагат тези изисквания, е 

решаващ фактор за ефективността на договорената рамка. 

Комисията е напълно ангажирана да продължи да подкрепя укрепването на НБР в целия ЕС 

съобразно предоставените ѝ от Договорите правомощия. За тази цел Комисията ще обърне 

нужното внимание на констатациите от одита и ще надгражда опита, добит от резултатите, 

постигнати при прилагането на консолидираните бюджетни рамки на държавите членки, както 

и от съответните международни практики. 

IV Действащите правни разпоредби въведоха широк обхват от основни изисквания за всички 

основни елементи на фискалните рамки на държавите членки. Основните изисквания за 

средносрочните бюджетни рамки (СБР) и установяването на критерии за независимите 

фискални институции (НФИ) до голяма степен съответстват на приложимата литература и 

международни практики. Всъщност в някои отношения стандартите се определят от ЕС. 

Независимо от това, Комисията не желае да твърди, че няма място за подобряване на 
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изискванията на ЕС за НБР (както потвърждава предложението ѝ за директива от 2017 г.) или 

на начина, по който те се прилагат от държавите членки.  

Комисията припомня, че проектът на директива от 2017 г. има за цел да включи същността на 

ДСКУ в правото на ЕС. Затова обхватът й е ограничен само до характеристиките на НБР, които 

Комисията е счела за подходящо да бъдат включени. 

V Действително по различни причини могат да възникнат разлики между оценките на 

съответствието, извършени от независимите фискални институции (НФИ), и тези на 

Комисията. Въпреки че дискреционните правомощия, дадени на Комисията от правните 

текстове, които са в основата на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), могат да допринесат за 

подобни разлики, Комисията подчертава, че извършва оценката на спазването на фискалните 

правила на ЕС от държавите членки по задълбочен и прозрачен начин и като използва 

целесъобразно гъвкавостта, заложена в правилата, в съответствие с общоприетата позиция, 

одобрена от Съвета през февруари 2016 г.  

Комисията счита, че рискът от несъответствия може и трябва да се намали или да се управлява 

ефективно. Редовният обмен и споделяне на информация между Комисията и НФИ, чието 

начало вече бе поставено от Комисията, са измежду най-ефективните мерки за ограничаване на 

риска. 

VI От самото начало (т.е. от Доклада на петимата председатели) Европейският фискален съвет 

(ЕФС) се разглежда като орган, който следва да предоставя независими консултации по 

рамката на ЕС за фискално управление. Неговата законова база (т.е. Решение (ЕС) 2015/1937 

на Комисията) потвърждава тази концепция, като определя мисията на Съвета, както следва: 

„В качеството си на консултативен орган Фискалният съвет допринася за упражняването 

на функциите на Комисията във връзка с многостранното фискално наблюдение, предвидено 

в членове 121, 126 и 136 от ДФЕС, що се отнася до еврозоната.“ Тя е доразвита оперативно 

чрез определяне на широка гама от задачи и отговорности. Съответно правният режим и 

разпределението на ресурсите на ЕФС бяха така замислени, че Съветът да може изцяло да 

изпълнява своята мисия и да предоставя независима оценка и консултации. 

Комисията взема предвид всички налични елементи, считани за полезни, за да може тя да 

взема информирани решения. Когато е приложимо, това включва приноса на консултативния 

ЕФС. Що се отнася до прилагането на принципа „изпълнение или обяснение“ обаче, не е 

възможно да се направи точен паралел между ЕФС и ннационалните независими фискални 

съвети. 

VII Комисията извърши щателни проверки на транспонирането на Директива 2011/85, за да се 

увери, че съответните изисквания са правилно въведени в бюджетните рамки на държавите 

членки. Тъй като проверките на съответствието са практически завършени за две трети от 

държавите членки, а за останалите са в ход, ще се обърне повишено внимание на мониторинга 

на начина, по който държавите членки прилагат Директивата. 

В по-общ план Комисията внимателно наблюдава и развитието на НБР посредством други 

редовни процеси, като европейския семестър, партньорски проверки в рамките на 

подготвителните комитети на ECOFIN, годишни актуализации на Базата данни за фискално 

управление и т.н. 
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По отношение на оценките, предвидени от правната рамка на ЕС, Комисията подчертава, че в 

Директива 2011/85 и Регламент 473/2013 има специални клаузи за преглед. Прегледът на 

пакета от шест законодателни акта и на пакета от два законодателни акта ще предостави 

възможност за задълбочен и цялостен поглед върху постигнатите досега резултати от 

различните изисквания към НБР. 

VIII Вж. отговорите на Комисията по препоръките. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

01 Комисията отбелязва, че Съветът ECOFIN вече обяви през март 2005 г., че НБР трябва да 

подкрепят целите на ПСР и да допълват фискалната рамка на ЕС (вж. „Доклад на Съвета 

ECOFIN до Европейския съвет от 22—23 март 2005 г. относно подобряването на прилагането 

на Пакта за стабилност и растеж“). През май 2010 г. Съветът прие заключения относно 

националните фискални рамки, в които се подчертава значението на устойчивите и ефективни 

фискални рамки за прилагането на ПСР и за устойчивостта на публичните финанси. Тези 

предвиждани ползи мотивираха избора на Комисията да включи в пакета от шест 

законодателни акта проект на директива, съдържаща изисквания към НБР. 

02 Благодарение на своята аналитична работа Комисията подкрепя недвусмислено широкия 

консенсус относно значението на наличието на силни НБР, които да осигуряват стабилни 

фискални резултати.  

03 Макар и да не бе изготвен всеобхватния анализ, посочен в точка 3, различни аспекти на 

съюзните и националните фискални рамки бяха разгледани детайлно в различни документи 

(преди всичко в годишния доклад за публичните финанси в ИПС). С течение на времето, 

включително преди кризата, Комисията извърши анализи, които потвърдиха значението на 

двустепенния подход към фискалното управление (т.е. на ниво ЕС и на национално ниво) за 

подкрепа на изпълнението на бюджетните задължения на ЕС от страна на държавите членки. 

Аналитичната работа подчерта също предизвикателствата при прилагането на ПСР към 

съответния момент и основните слабости в НБР въз основа на информацията, събрана чрез 

Базата данни за фискално управление. 

Каре 2 — Обяснение на понятията Що се отнася до автоматичния коригиращ механизъм, 

Комисията подчертава, че той е задължение, произтичащо от ДСКУ. 

08 Освен разпоредбите, свързани с ДСКУ, Регламент 473/2013 включва и други важни 

изисквания за НБР, по-специално независимото изготвяне/одобряване на 

макроикономическите прогнози, които стоят в основата на годишните бюджети и 

националното средносрочно фискално планиране, както и общ бюджетен график за i) 

представяне и приемане на проектите на годишни бюджети и ii) представяне на националните 

средносрочни фискални планове. 

09 Предложението на Комисията отговаря на желанието за включване, изразено от 

договарящите се страни по ДСКУ (както е залегнало в член 16 от ДСКУ), и на призивите на 

Европейския парламент за интегриране в рамката на Съюза.  

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

18 Настоящият набор от наднационални изисквания към НБР беше разработен постепенно, 

успоредно с развитието на кризата, и по обективни причини трябваше да бъде под формата на 

различни правни инструменти. Преди всичко, предвид на конкретните фискални 

предизвикателства вследствие на кризата, държавите членки от еврозоната признаха нуждата 
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от приемане на конкретни мерки извън разпоредбите, приложими за всички държави членки, 

включително във връзка с НБР. 

19 Второ тире: Комисията не счита, че характеристиките на НБР трябва да се определят в 

голяма степен на наднационално равнище. Комисията насочва вниманието към своя Доклад за 

публичните финанси в ИПС от 2011 г. (стр. 101), в който се твърди, че излизането извън 

минималните изисквания в Директива 2011/85 нямаше да бъде съвместимо със значителните 

различия между административните и институционалните структури на държавите членки. 

Изборът на минимални изисквания имаше за цел да се приложи опитът, добит от 

характеристиките, спомагащи за провеждане на добра политика, като същевременно дава на 

държавите членки свобода да ги прилагат по подходящ начин.  

Законодателните инструменти, които въведоха наднационални изисквания за НБР, бяха 

разработени последователно и изборът на законодателен акт — по-конкретно директива или 

регламент с различна степен на императивност — бе основан на съображения за съдържание и 

цел към момента на изготвянето му.  

Комисията счита, че хетерогенността на НБР трябва да се разглежда като начин да се постигне 

основната цел да се повиши националната ангажираност. 

21 Проектът на директива от 2017 г. наистина има по-широк обхват. Освен средносрочна цел 

по отношение на структурното салдо, предвидената рамка ще включва: i) определяне на 

средносрочeн план за растеж на нетните държавни разходи в съответствие с тази средносрочна 

цел и фиксиран за целия мандат на законодателя, ii) определяне на задължението годишните 

бюджети да са съобразени със средносрочния план за растеж на нетните държавни разходи и 

iii) осигуряване на коригиращ механизъм за справяне с отклоненията в средносрочен план. 

Проектът на директива предлага също широко участие на НФИ в изготвянето на фискалната 

политика и наблюдението на промените в бюджетната сфера. 

Въпреки че за средносрочната цел не е посочено изрично цифрово ограничение, проектът на 

директива посочва, че рамката на правилата в цифрово изражение трябва да насърчава 

ефективно спазването на бюджетните задължения по ДФЕС, т.е. включително спазването на 

СБЦ съгласно ПСР. Като цяло липсата на изрично цифрово ограничение за средносрочната цел 

би могло да се разглежда като по-маловажно от подхода в проекта на директива, целящ 

създаване на по-солидни основи за фискалната дисциплина чрез обвързване на средносрочния 

план за растеж на разходите с по-силната роля на НФИ. 

22 Комисията е съгласна, че проектът на директива се отклонява от буквалното (ad litteram) 

тълкуване на Фискалния пакт, тъй като предлага различни — по мнение на Комисията — по-

добри — инструменти за постигане на същите цели. Комисията обаче не е съгласна с 

цитираното становище на ЕЦБ, че разпоредбите на проекта на директива могат за доведат до 

отслабване на правилата на Фискалния пакт.  

Що се отнася до сроковете на предложението, Комисията би желала да припомни срока, 

предвиден в член 16 от ДСКУ, в който договарящите се страни следва да предприемат 

действия за включване на основните положения на Договора в правото на ЕС, а именно „в срок 

от най-много пет години от датата на влизането му в сила“. Като внесе предложението през 

декември 2017 г. — доста преди прегледа на пакетите от шест и два законодателни акта — 
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Комисията имаше за цел да даде възможност на договарящите се страни да изпълнят 

ангажимента си за интегриране на Фискалния пакт в правото на ЕС (което е в съответствие и с 

отдавна изразената позиция на Комисията). 

27 Тъй като общите принципи бяха приети след предложението на Комисията за 

Регламент 473/2013, добавянето на нови и съществени разпоредби относно националните 

коригиращи механизми (за които не се споменава в първоначалния проект на регламент) щеше 

да представлява значителна промяна на предложението на Комисията. Комисията счита, че 

такава промяна щеше да има отрицателни последици за приемането на Регламента.  

За да преодолее този проблем, Комисията предложи ключови характеристики на коригиращите 

механизми да бъдат включени в правото на ЕС при първа регулаторна възможност след 

издаването на общите принципи, а именно чрез проекта на директива от 2017 г. 

28 Проектът на директива от 2017 г. определя ключовите характеристики на коригиращите 

механизми на базата на елементите, предвидени в общите принципи — вж. член 3, параграф 2, 

буква б), член 3, параграф 3, член 3, параграф 4, буква в), член 5 и член 6. В някои отношения 

проектът на директива всъщност надхвърля тези елементи, напр. като i) посочва, че 

коригиращият механизъм трябва по-специално да компенсира отклоненията от средносрочния 

план за държавните разходи, или ii) установява задължението на НФИ да призовават 

бюджетните органи да задействат коригиращия механизъм. 

29 Комисията признава, че проектът на директива не включва определение за термина 

„наблюдавано значително отклонение“. Макар че по подразбиране се приема, че използваният 

в проекта на директива термин може да отговаря или да се придържа близо до понятието, 

дефинирано понастоящем в регламентите за Пакта за стабилност и растеж, възможно е също 

той да се отклонява от него. 

По мнение на Комисията текстът на разпоредбата за естеството и мащаба на отклонението е 

подходящ за директива. 

30 Общ отговор по точка 30 и таблица 1: 

Комисията следи внимателно съществуващите и текущите анализи на средносрочните 

бюджетни рамки (СБР), като самата тя също провежда изследвания в тази област. В този 

контекст стандартите и най-добрите практики се вземат надлежно предвид при инициирането 

на законодателни предложения. Макар и да е изготвена в много кратък срок, 

Директива 2011/85 се основаваше на предишни аналитични разработки на Комисията, които 

включват и понятия от съответната икономическа литература. Важно е също да се отбележи, че 

въпреки че литературата обхваща голямо разнообразие от концепции и характеристики, 

свързани със средносрочното фискално планиране, не съществува един общоприет набор от 

международни най-добри практики. 

Въпреки че отчита важността на елементите, представени като разлики в таблица 1, Комисията 

е на мнение, че не е задължително всички те да бъдат правнообвързващ стандарт на ЕС за СБР. 

При изготвянето на законодателни предложения Комисията трябва внимателно да разгледа 

много аспекти, включително по-специално подходящия баланс между желателността на 

предвижданите изисквания и това доколко е постижимо превръщането им в изисквания на 
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правото на ЕС, приложими за всички държави членки или само за държавите членки от 

еврозоната. 

Комисията подчертава също необходимостта да се прави разграничение между СБР в подхода 

на Комисията (определен в член 2, буква д) от Директивата) и различните концепции, 

използвани от МВФ, Световната банка и ОИСР. Директива 2011/85 е съсредоточена върху 

конкретна концепция за инструмент за средносрочно фискално планиране (т.е. СБР) и върху 

свързаните с нея основни принципи и компоненти, които се считат за ключови за постигането 

на целта да се насърчава спазването на фискалната рамка на ЕС. Това обяснява липсата на 

някои от стандартите/най-добрите практики, прилагани от горепосочените международни 

организации (напр. преноси, ангажименти и буфери). 

31 Комисията признава, че средносрочното планиране и изготвянето на годишните бюджети 

трябва да са съгласувани. Директива 2011/85 изрично постановява нуждата от такава 

съгласуваност, по-конкретно в член 10. 

32 Макар и да признава, че принципът на осигуряване на контрол върху разходите в СБР е 

важен, Комисията счита, че повечето от цитираните контролни механизми щяха да бъдат 

прекалено конкретни/императивни, за да бъдат включени в Директивата като общи изисквания 

за всички държави членки. 

33 Директива 2011/85 не предвижда механизъм за отчетност за предварителните или 

последващите отклонения от многогодишните планове. Фискалният пакт обаче въвежда 

коригиращи механизми за третиране на отклоненията от средносрочните фискални планове, 

които се считат за наблюдавани значителни отклонения от средносрочната бюджетна цел 

(СБЦ) или плана за корекции за постигането ѝ. Съответните становища на националните НФИ 

също ще задействат принципа „изпълнение или обяснение“ и ще доведат до разходи, свързани 

с репутацията на бюджетните органи. 

34 Проектът на директива от 2017 г. имаше за конкретна цел укрепването на средносрочната 

ориентация на фискалната политика на държавите членки, като предвижда няколко ключови 

изисквания за укрепване на СБР (вж. отговор на Комисията по точка 21). Комисията 

подчертава големия потенциал на тези разпоредби за укрепване на СБР, въпреки факта, че те 

не съответстват пряко на разликите, посочени в таблица 1. 

Що се отнася до нарастването на разходите, ПСР изисква от държавите членки да спазват 

целевия показател на ЕС за разходите, който обвързва нарастването на разходите с развитието 

на потенциалното производство. 

35 Комисията бе пионер в предлагането на принципи, подкрепящи създаването на национални 

НФИ, чрез Съобщението от юни 2012 г. относно общите принципи на националните 

коригиращи механизми във фискалната област. Впоследствие тези принципи бяха одобрени от 

съзаконодателите, като бяха напълно възпроизведени в Регламент 473/2013. Спецификациите в 

общите принципи предвиждат ключови характеристики за създаването или определянето на 

независими и компетентни органи, които да действат в областта на фискалната политика.  

36 Комисията счита, че принципите и желателните характеристики за националните НФИ, 

издадени от ОИСР и МВФ, всъщност съответстват до голяма степен на изискванията на 

равнището на ЕС, въпреки че са малко по-детайлни и по-оперативни. Различията се обясняват 
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с факта, че тези принципи/характеристики са предназначени да бъдат използвани като насоки, 

а не като правнообвързващо изискване. Освен това не всяка идеална характеристика на НФИ е 

непременно подходяща за включване в правото на ЕС като изискване за всички държави 

членки, особено поради съображения от гледна точка на субсидиарността. Следователно 

осигуряването на НФИ, които са подходящи за всички (напр. чрез налагане на специални 

изисквания за броя и продължителността на мандатите на членовете на съвета на НФИ или за 

начините за финансиране на дейностите на НФИ), не бе намерението на Комисията и нямаше 

да отрази волята на държавите членки към този момент. 

Трябва да се подчертае също, че държавите членки подкрепяха запазването на висока степен на 

свобода при проектирането на своите НФИ в рамките на общите принципи. Това трябва да се 

разглежда и в контекста на факта, че съществуването на НФИ в някои държави членки 

предхождаше наднационалното законодателство и че някои НФИ с различна структура 

работеха успешно в различни национални условия.  

39 Комисията подчертава, че обхватът на подобренията, свързани с НФИ, в проекта на 

директива от 2017 г. е по-голям, отколкото се внушава в тази точка. Освен допълнителните 

компетенции за НФИ във връзка с определянето и мониторинга на ключовите фискални 

параметри и включването на принципа „изпълнение или обяснение“ в правото на ЕС, 

предложението въвежда важни характеристики за предпазните мерки за независимостта, както 

и възможност всички тези изисквания за НФИ да обхванат и държавите членки извън 

еврозоната. 

По-конкретно изискванията за независимост бяха засилени, както следва: включено бе 

подсилващо прилагателно за описване на ресурсите („стабилни“) и имаше спецификации за 

правото на достъп до информация („обширно и своевременно“); тези характеристики имат за 

цел да отговорят на опасенията, изразени от НФИ, включително чрез цитираните изявления на 

Мрежата на НФИ в ЕС. 

42 Законодателството на ЕС относно многостранния бюджетен надзор предвижда конкретни 

отговорности на Комисията по отношение на мониторинга на спазването на фискалните 

правила на ЕС от държавите членки. Въпреки че Комисията може да вземе предвид всички 

налични елементи, считани за полезни, включително, когато е подходящо, информацията, 

предоставена от националните НФИ, действащата правна уредба не предвижда официално 

участие на НФИ в бюджетния надзор на ЕС. 

46 Въпреки че ДСКУ, както и ПСР, действително изисква изпълнение на СБЦ или на плана за 

корекции за постигането ѝ, той допълнително посочва по-ниска граница на структурния 

дефицит от 0,5 % от БВП (или 1 % при определени условия). 

47 Комисията отбелязва, че дори когато НФИ следят за спазването на фискалните правила на 

ЕС, не е задължително всички те да публикуват оценките си на съответствието. 

49 Общ отговор по точки 49—51: 

Съгласно Договорите Комисията има задължението да оценява официално спазването на 

фискалните правила на ЕС в рамките на многостранния бюджетен надзор. Правото на ЕС не 

предоставя на НФИ никаква компетенция във връзка с процеса на оценяване на спазването на 

фискалните правила на ЕС. В малкото случаи, в които НФИ извършват подобни дейности, това 
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се прави по силата на национално правно задължение или на доброволна основа. Комисията 

признава, че в тези случаи могат да възникнат разлики между оценките на НФИ на 

съответствието и тези на Комисията. Тези разлики могат да се дължат например на различно 

тълкуване на правните текстове, на които се основават оценките. Заключенията могат също да 

се различават, поради това че НФИ използват свои собствени или адаптирани методики, които 

могат да не съответстват изцяло на методиката, използвана от Комисията за нейната оценка, 

или поради това че оценките са извършени в различен момент (по-новите или по пълните 

данни могат да повлияят на оценката по-силно). 

Това, че Комисията използва дискреционните правомощия, дадени ѝ от правните текстове, на 

които се основава ПСР, също може да допринася за подобни разлики. Комисията обаче 

използва гъвкавостта, заложена в ПСР, в съответствие с общоприетата позиция, одобрена от 

Съвета през февруари 2016 г. Съответно при оценките на Комисията през последните години 

бяха взети предвид три фактора: 1) цикличните условия (чрез така наречената „матрица на 

изискванията“); 2) структурните реформи; и 3) държавните инвестиции, които имат за цел, 

спомагат за и са икономически еквивалент на големи структурни реформи. 

Решенията, взети от Комисията по случаите на евентуални отклонения от изискваната 

корекция, ще бъдат придружени от подробна обосновка и впоследствие ще бъдат широко 

обсъждани с държавите членки в рамките на ECOFIN filière (подготвителните комитети на 

Съвета ECOFIN и Съвета ECOFIN). В случаите, в които Комисията е използвала дадената ѝ 

свобода на преценка, тя е предоставяла допълнителни насоки през целия цикъл, ограничавайки 

по този начин несигурността, пред която са изправени НФИ при изготвянето на оценките си.  

На последно място, Комисията подчертава, че до момента доказателствата сочат, че НФИ и 

Комисията са достигнали до различни заключения за това дали държавите членки спазват 

фискалните правила на ЕС само в малко на брой случаи. 

53 Комисията счита тясното сътрудничество с НФИ за важна предпоставка за ефективното 

функциониране на съюзните и националните фискални рамки. 

57 Предвидено бе консултативният ЕФС да бъде орган за предоставяне на независими 

консултации относно рамката за фискално управление на ЕС. Неговата законова база (т.е. 

Решение (ЕС) 2015/1937 на Комисията) потвърждава тази концепция, като определя мисията 

на Съвета, както следва: „В качеството си на консултативен орган Фискалният съвет 

допринася за упражняването на функциите на Комисията във връзка с многостранното 

фискално наблюдение, предвидено в членове 121, 126 и 136 от ДФЕС, що се отнася до 

еврозоната.“ Тя е доразвита оперативно чрез определяне на широка гама от задачи и 

отговорности (съгласно член 2, параграф 2 от цитираното решение, според прецененото за 

съществено за изпълнението на мисията на ЕФС. 

„Координацията“ на националните фискални съвети трябва да се тълкува в контекста на тази 

обща мисия. Възлагането на координираща роля на консултативния ЕФС, която той следва да 

упражнява спрямо независими институции, уредени от национални закони (понякога на 

конституционно равнище), щеше обаче да наложи приемане на законодателство на ЕС, т.е. 

преминаване през потенциално продължителен законодателен процес. Още повече, това 

можеше да засегне независимостта на НФИ и възприемането им от обществото като изградени 

на национално равнище „фискални пазачи“.  
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60 Комисията подчертава, че правният режим на ЕФС и разпределението на ресурсите му, 

макар и да не отговарят напълно на стандартите, приложими за националните фискални 

съвети, бяха внимателно замислени и калибрирани да гарантират, че Съветът е напълно в 

състояние да изпълнява мисията си, като същевременно осигуряват необходимите стандарти за 

независимост. 

Въпреки че не може да бъде направен точен паралел между независимия консултативен ЕФС и 

националните независими фискални съвети, същността на принципите, приложими спрямо 

последните, е отразена в структурата на Съвета със специален акцент върху независимостта и 

компетентността и като е взета предвид спецификата на мисията му. 

a) Спецификациите относно мандата на членовете на Съвета са в съответствие с практиките на 

националните фискални съвети в редица държави членки. 

б) Комисията цени високо дейността на ЕФС, която внася допълнително компетентно и 

независимо мнение в дебатите по фискалната политика. Комисията напълно осъзнава 

значението на независимостта за репутацията на ЕФС и за доверието в неговите съвети.  

в) Имайки предвид специалното административно устройство на ЕФС като консултативен 

орган, даващ съвети на Комисията, Генералният секретариат на Комисията осигурява 

управлението на човешките и бюджетните ресурси на ЕФС в съответствие с приложимите 

правила на Комисията. Създадената организация не затруднява функционирането на Съвета и 

това на неговия секретариат. Всъщност отпуснатите средства за подпомагане на дейността на 

председателя и членовете на Съвета бяха увеличени значително от неговото създаване. 

Например всички искания за командировка, подадени от секретариата на ЕФС, бяха одобрени 

и финансирани. 

г) Тези мерки за административна подкрепа не затрудняват независимата работа на ЕФС. Те 

всъщност имат за цел да улеснят дейността на ЕФС по разходноефективен начин. 

61 Както е обяснено в писмото на заместник-председателя на Комисията до омбудсмана, 

споменато в точка 67, не може да се направи точен паралел между независимия консултативен 

ЕФС и националните независими фискални съвети. По-конкретно различни са не само 

правните им основания. Най-важното е, че са различни институционалната им структура, 

ролите им, функционирането им и правомощията им. ЕФС е независим консултативен орган на 

Комисията. Отговорностите на Комисията по отношение на надзора на фискалните политики 

на държавите членки са залегнали в Договора. На национално равнище, съгласно правото на 

ЕС и междуправителствения ДСКУ, държавите членки създадоха независими институции, 

които да наблюдават националните публични финанси. 

Като цяло Комисията счита, че структурата на Съвета отчита надлежно съответните стандарти 

и поставя солидни основи за мисията на ЕФС.  

62 Комисията подчертава, че Решение 2015/1937 не ограничава действията на Съвета при 

изпълнението на мисията му. 

Мандатът на ЕФС не изключва възможността за формулиране на съвети/становища в реално 

време. Съветът реши да отдаде предпочитание на последваща оценка на изпълнението на 

фискалните правила на Съюза поради поне две важни причини: i) за оценка в реално време на 

ключови решения за надзор на равнището на ЕС ще са необходими извънредно големи 
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ресурси. За разлика от националните фискални съвети, ЕФС ще трябва да предоставя солиден 

анализ за всички държави членки за много кратък период от време; ii) Концентрирането върху 

последващата оценка на това как се изпълняват фискалните правила на Съюза намалява риска 

от навлизане в политически дебати и засилва капацитета на всеки независим фискален съвет за 

формулиране на безпристрастно/независимо становище. Освен това не е напълно ясно дали 

оценките в реално време биха имали по-голям ефект от последващите оценки.  

65 Годишните доклади на ЕФС изтъкват различните слабости и предизвикателства, пред които 

са изправени НФИ, но те отиват също така по-нататък и правят предложения за преодоляване 

на недостатъците. Например в годишния доклад за 2017 г. в специалния раздел за НФИ се 

правят няколко предложения, за да стане принципът „изпълнение или обяснение“ по-

ефективен. 

66 Общ отговор по точки 66 и 67: 

Комисията взема предвид всички налични елементи, считани за полезни, за да може тя да 

взема информирани решения. Където е приложимо, това включва приноса на консултативния 

ЕФС. Като се има предвид обаче, че отговорностите ѝ за фискален надзор са залегнали в 

Договорите, процесът, чрез който Комисията стига до решения в тази област, не може да бъде 

ограничен, например посредством регулиране на това дали, как и кога съветите и становищата 

на ЕФС ще бъдат взети предвид. 

Що се отнася до принципа „изпълнение или обяснение“, споменатото в точка 67 писмо от 

заместник-председателя на Комисията до омбудсмана обяснява, че не може да се направи 

точен паралел между независимия консултативен ЕФС и националните независими фискални 

съвети, тъй като съответните правни основания, институционалната структура, ролите, 

функционирането и правомощията са различни (вж. отговора на Комисията по точка 61). 

Съгласно ДСКУ на национално равнище държавите членки, които са страни по него, 

осигуриха независими институции, които да следят дали националните политики осигуряват 

бързо постигане на специфичната за всяка държава средносрочна цел. Ето защо принципът 

„изпълнение или обяснение“ се прилага в този специфичен контекст за договарящите се страни 

по ДСКУ. 

68 Вж. отговора на Комисията по точка 60. По въпроса за независимостта Решение 2015/1937 

(член 4) на Комисията съдържа изрична разпоредба относно независимостта на членовете на 

Съвета. 

69 За определянето на изисквания, които се различават по отношение на степента на 

императивност и свободата на действие, предоставена на държавите членки, могат да бъдат 

използвани различни правни инструменти.  

Конкретно що се отнася до Директива 2011/85, в хода на изготвянето ѝ стана ясно, че 

директивата на Съвета е най-подходящият инструмент за изготвяне на законодателство за 

първи път в областта на НФИ, което засяга суверенните фискални компетенции на държавите 

членки. Изборът се основаваше главно на специфичния характер на разпоредбите, които 

трябваше да бъдат включени в законодателното предложение (на фона на силно разнородните 

базови равнища на НБР по това време в държавите членки), компетенциите, които то засяга, и 

необходимостта да се вземат предвид съображенията във връзка с националната ангажираност 
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и с принципа на субсидиарност (вж. също отговора на Комисията по точка 19). Комисията 

изтъква също, че тази стъпка стана политически възможна едва след кризата и като първа 

законодателна инициатива в областта на НБР, един прекомерно императивен подход в 

предложението на Комисията най-вероятно нямаше да бъде счетен за приемлив от държавите 

членки, което рискуваше да постави под въпрос приемането на каквито и да било правни 

разпоредби относно НБР. 

74 Комисията подчертава, че проверките на транспонирането и на съответствието са били 

много задълбочени, за да се гарантира, че изискванията са напълно и правилно включени в 

националното законодателство за НБР. 

Самите национални процеси на транспониране отнеха значително повече време от 

предвиденото. Приемането на допълнителни изисквания за НБР (вж. точка 72) доведе до 

закъснения за държавите членки след сроковете за транспониране, определени за директивата 

(напр. някои национални мерки за изпълнение бяха предоставени през периода 2014—2016 г., 

а няколко други — дори по-късно). 

Във връзка с проверките, проведени от Комисията, отделно от сложността на изчерпателния 

анализ на цял пакет от законодателни актове за НБР, прилагани в държавите членки, през 

гореспоменатия период бяха положени и значителни усилия за оценка на това дали 

националните правни разпоредби на 22 договарящи се страни по ДСКУ са съобразени с 

изискванията на Фискалния пакт (съгласно поканата, отправена към Комисията в член 16 от 

ДСКУ). 

Накрая, процесът на проверка на съответствието обхващаше обширен двустранен обмен с 

държавите членки (предимно чрез процедурата EU Pilot) с цел отстраняване на пропуските в 

транспонирането и на проблемите с несъответствието, открити от Комисията. Въпреки че тези 

диалози бяха много ефективни, предприетите от държавите членки коригиращи действия на 

свой ред доведоха до допълнително забавяне на приключването на проверките на 

съответствието. 

Що се отнася до целите, поставени в годишните планове за управление на ГД „Икономически 

и финансови въпроси“, трябва да се отбележи, че те се отнасят само до предварителните 

проверки на съответствието, т.е. основата за процедурите EU Pilot. В някои случаи това се 

дължеше на обяснената по-горе причина. 

76 Относно определянето на последователността на процедурите EU Pilot за директива, която 

установява минимални изисквания за НБР на всички държави членки, Комисията счита, че по-

оперативните критерии, които е използвала (както е посочено в точка 76), са били по-

подходящи от гледна точка на равнопоставеността от тези, посочени от ЕСП (а именно 

равнището на публичния дълг и членството в еврозоната).  

Комисията изтъква, че половината от държавите членки от еврозоната с високи нива на дълга 

всъщност са сред 18-те държави членки, обхванати от първата и втората вълна процедури EU 

Pilot. 

78 Комисията подчертава, че обмените по линия на EU Pilot са имали съществен принос за 

проверките на съответствието. Те дадоха възможност за формиране на категорично становище 

относно съответствието за 18-те държави членки, обхванати от първите две вълни, и — на тази 
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база — или за стигане до заключението, че транспонирането е съобразено с изискванията, или 

за разглеждане на необходимостта от започване на производство за нарушение, когато 

отговорите по линия на EU Pilot са били отхвърлени като незадоволителни. 

Следва да се отбележи, че 10-те седмици за всяка страна, участваща в EU Pilot (т.е. Комисията и 

съответната държава членка), представляват референтна стойност. Общата продължителност на 

даден случай в EU Pilot може на практика да бъде по-голяма поради различни причини, като 

например: i) искане за удължаване, отправено от държавата членка, ii) искане за допълнителна 

информация, отправено от Комисията; iii) времето, необходимо за превод на отговорите и 

приносите на държавите членки; и iv) докладването на последващите мерки от държавата членка. 

Някои или всички от гореспоменатите положения бяха срещнати и в 18-те случая, което отчасти 

обяснява продължителните обмени с държавите членки. По-специално следва да се отбележи, че 

във всички тези случаи по EU Pilot Комисията поиска допълнителна информация.  

Участващите служби на Комисията (т.е. ГД „Икономически и финансови въпроси“) възприеха 

конструктивен подход по време на обмените по линия на EU Pilot, особено като предоставиха 

необходимата помощ на държавите членки, както и време за приемането на някои мерки, за 

които бе поето задължение. Поради това официалното времетраене на случаите по линия на 

EU Pilot превиши индикативните показатели, но последиците от това забавяне несъмнено се 

компенсират от положителния резултат от процеса: само 7 от 18-те случая бяха приключени с 

отхвърляне, а нерешените въпроси в 6 от тези 7 случая впоследствие бяха решени 

задоволително от съответните държави членки, без да е необходимо Комисията да започне 

производства за нарушение.  

79 Общ отговор по точки 79 и 80: 

В ретроспекция Комисията признава, че може в известна степен да е подценила 

предизвикателствата, свързани с транспониране на директивата от държавите членки. Важна 

причина за забавеното нотифициране на мерките за транспониране от държавите членки бе, че 

те трябваше да включат в националния правен ред и допълнителните изисквания за НБР, 

произтичащи от Регламент 473/2013 и от Фискалния пакт. По-специално последният 

изискваше приемане на законодателство с голяма правна сила в националната правна 

йерархия, понякога дори на конституционно равнище. Поради това държавите членки се 

забавиха с приемането и нотифицирането на мерките, свързани с директивата, което доведе до 

започването на производства за нарушение поради неуведомяване.  

Комисията изтъква, че тя предоставяше насоки и подкрепа за НБР както преди, така и след 

крайния срок за транспониране на директивата, който бе 31 декември 2013 г. Това бе направено 

по няколко начина и по няколко канала, по-конкретно чрез документи с насоки по конкретна 

тема (напр. за статистическите изисквания, информация за данъчните разходи), пояснения за 

съответните комитети, документи с информация за партньорските проверки в областта на НБР, 

преглед на на националното проектозаконодателство, с което се транспонира директивата 

(включително преди 31 декември 2013 г.), процедури по линия на EU Pilot (от август 2016 г.) и 

други двустранни технически обмени. Освен това Комисията винаги е отговаряла положително 

на всяко конкретно искане за помощ, отправяно към нея от държавите членки. 

Когато се оценява пълният обем на насоките относно НБР, предоставени от Комисията на 

държавите членки, трябва да се има предвид, че държавите членки измениха изцяло 
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фискалните си нормативни уредби, като взеха предвид не само изискванията на директивата, 

но и задълженията, произтичащи от Регламент 473/2013 и от Фискалния пакт, според случая. 

Затова при прегледа на национално проектозаконодателство и при предоставянето на 

коментари Комисията взе също предвид по-широкия набор от наднационални изисквания за 

НБР, които държавите членки трябва да спазват. 

При изпълнението на заложената си в Договора роля да следи за прилагането на правото на ЕС 

Комисията действително досега даваше приоритет на това да гарантира, че характеристиките 

на реформираните НБР отговарят на новите изисквания на правото на Съюза, тъй като тези 

нови изисквания доведоха до значителни реформи на НБР в целия ЕС. Предвид на 

предстоящото приключване на проверките на съответствието за Директива 2011/85, 

вниманието на Комисията ще бъде насочено към изпълнението на НБР, включително, по 

целесъобразност, към предоставянето на помощ и насоки. 

83 Комисията предвижда да започне да оценява прилагането на Директива 2011/85, след като 

приключи проверките на съответствието. Въпреки че досега вниманието на Комисията бе 

съсредоточено върху правилното транспониране, бе събирана и информация, свързана с 

изпълнението, за да се добие по-добра представа за положението като цяло в държавите 

членки. Това обаче не бе правено систематично и ще се нуждае от цялостно актуализиране по 

време на проверките на пълното прилагане. 

84 Вътрешни насоки за официалните проверки на прилагането ще бъдат подготвени преди 

тяхното започване. Въпреки това трябва да се отбележи, че за редица разпоредби на 

директивата, които са ориентирани по-скоро към изпълнението, отколкото към 

транспонирането (напр. статистическите разпоредби), вътрешните насоки за транспонирането 

всъщност включват елементи на насоки за проверките на прилагането. 

85 Общ отговор на Комисията по точки 85 и 86: 

Комисията признава значението на допълнителния анализ и ще продължи да търси начини за 

постигане на полезни резултати. 

Комисията подчертава обаче, че установяването на строга връзка между изпълнението на 

директивата от държава членка (директивата представлява подгрупа от наднационалните 

изисквания за НБР) и цялостните фискални резултати на тази държава членка от гледна точка 

на изискванията на ПСР представлява значително предизвикателство от методическа гледна 

точка. Въпреки че оценяването на степента на изпълнение и функциониране на разпоредбите 

на директивата е относително лесно, оценяването на степента, в която тези изисквания са 

повлияли на фискалните резултати, не е толкова ясно главно поради следното:  

- високата степен на припокриване между определени изисквания на директивата и 

разпоредбите на Регламент 473/2013 и на Фискалния пакт, които пораждат последици през 

един и същи период; 

- момента на приемане на директивата, който съвпадна с дълбока финансова и икономическа 

криза, през която няколко държави членки бяха обект на програми за външна финансова 
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помощ (повечето от тези програми съдържаха условия, възпроизвеждащи много от 

изискванията на директивата). 

- необходимостта да се даде достатъчно време изискванията на директивата да бъдат 

приложени в практиката и да повлияят на бюджетния процес. 

86 Една от различните възможности е да се оцени пригодността на методиката за публичните 

разходи и финансовата отчетност (ПРФО — PEFA) за оценка на оперативните резултати по 

ключовите елементи на НБР. 

88 Комисията подчертава, че не съществува законово изискване за включване на клаузи за 

преглед в законодателните предложения.  

89 Комисията реши да отложи публикуването на прегледа за пригодност и да го публикува 

заедно с прегледа на други части на пакета от шест законодателни акта и пакета от два 

законодателни акта. Това ще позволи на Комисията формира общо мнение за цялата фискална 

рамка на ЕС, състояща се от правилата на ЕС и националните фискални рамки. 

91 Базата данни за фискално управление (БДФУ — FGD) и свързаните с нея индекси бяха 

създадени с по-обща цел от оценяването на изискванията на правото на ЕС (между другото, те 

са създадени преди Директива 2011/85). Индексът за СБР от самото начало бе предназначен да 

отразява желаните характеристики и най-добрите практики за СБР, поради което излиза извън 

приложното поле на директивата, която определя само минималните изисквания за СБР. 

Всъщност Комисията счита, че индекс, който взема предвид само изискванията на 

директивата, би имал ограничено значение. Индексът за СБР също не бе създаден като мярка 

за транспонирането или изпълнението на директивата в областта на СБР. Трябва да се 

отбележи обаче, че след методическия преглед на БДФУ през 2015 г. критериите на индекса 

бяха усъвършенствани с оглед на отчетените от държавите членки подобрения и бяха по-добре 

съгласувани с (повечето) изисквания на директивата. 

Сега индексът за СБР се използва за редица цели, като например партньорските проверки в 

рамките на подготвителните комитети на ECOFIN, мониторинга от Комисията на НБР и анализите. 

92 Проучването не претендира да е изчерпателна оценка на прилагането на изискванията на ЕС 

по отношение на СБР, но то дава доказателства за ефективността на националните фискални 

правила и СБР в ЕС. 

Първо тире: Индексът за СБР наистина е създаден на базата на информацията докладвана от 

държавите членки в БДФУ. Това съответства на първоначалния мандат, даден от Съвета 

ECOFIN чрез заключенията му, приети на 5 май 2009 г. С течение на времето, и по-специално 

след прегледа на БДФУ от 2015 г., количеството на свързаната със СБР информация, 

докладвана в БДФУ, нарасна забележимо и степента ѝ на детайлност дава основания да 

продължи да се разчита на държавите членки (т.е. министерствата на финансите) като 

доставчици на информация. Трябва също така да се подчертае, че през последните години 

предоставяната от държавите членки информация все повече се съпоставя със знанията, 

натрупани от Комисията, и в много случаи се коригира, преди да бъде въведена в индекса. 

Това повиши неговата надеждносту. 
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Второ тире: Както е посочено в предходния отговор, индексът за СБР от самото начало имаше 

за цел да отразява желаните характеристики на и най-добрите практики за СБР. По тази 

причина не всяка разпоредба на директивата се взема предвид в оценката, а от своя страна 

някои от критериите излизат извън обхвата на директивата. 

Трето тире: По своя замисъл индексът за СБР е съсредоточен единствено върху 

концептуалните елементи, за които съществува информация в БДФУ. 

Четвърто тире: Въпреки че индексът за СБР не бе нито замислен, нито използван като мярка за 

транспонирането или изпълнението на директивата, реформите, предприети от държавите 

членки в отговор на директивата, са отразени в индекса, тъй като се приемат и се докладват в 

БДФУ независимо от момента, в който се извършва оценката по директивата (оценката по 

индекса и оценката по директивата следват различни процедури). С други думи, за целите на 

въпросното проучване индексът за СБР обхваща структурните характеристики, съществуващи 

в държавите членки до края на 2015 г. Съответно въведените по-късно реформи не са 

обхванати от динамичните редове на индекса за СБР, използвани в проучването.  

Пето тире: Въпреки че индексът за СБР дава мярка в цифрово изражение за качеството на 

концепцията за СБР в различните държави членки, той не може да проследи причините за 

промените в индекса, като например програмите за финансова помощ. Както беше посочено в 

отговора на Комисията по точки 85 и 86, от методическа гледна точка е много трудно да се 

разграничи конкретният ефект от Директива 2011/85 от другите фактори, влияещи на 

реформите на НБР. Това важи и за програмите за финансова помощ, повечето от които 

съдържаха условия, възпроизвеждащи много от изискванията на директивата. 

95 Що се отнася до упоменаването на ангажиментите на договарящите се страни в оценката на 

Комисията, следва да се напомни, че Фискалният пакт не е инструмент на правото на Съюза. 

Ето защо Комисията прецени за целесъобразно да приложи относително гъвкав подход, според 

който официалните ангажименти и обявените планове на договарящите се страни се считат за 

допълващи и засилващи приетите национални разпоредби. Тя не счита, че подходът е довел до 

отслабване на изискванията, приложими за договарящите се страни. 

Комисията е действала при пълна прозрачност, като е упоменала публично в доклада 

ангажиментите и плановете, обявени от договарящите се страни. Благодарение на тази яснота 

по отношение на използваната аналитична рамка и по отношение на конкретните въпроси, за 

които Комисията взе предвид ангажиментите или обявените планове, когато достигаше до 

своите заключения, договарящите се страни (т.е. получателите на този доклад) бяха напълно 

информирани. 

Следва също да се отбележи, че при дискусиите в подготвителните комитети на ECOFIN, 

които бяха проведени след публикуването на доклада (т.е. през периода 2018—2019 г.), 

договарящите се страни не възразиха срещу това, че Комисията е използвала ангажиментите 

при оценката на съответствието. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

99 Според Договорите Комисията има задължението да оценява официално спазването на 

фискалните правила на ЕС в рамките на многостранния бюджетен надзор. Правото на ЕС не 

дава на НФИ компетенции във връзка с процеса на оценка на спазването на фискалните 
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правила на ЕС, въпреки че някои НФИ извършват такива дейности по силата на национално 

правно задължение или на доброволна основа. 

100 Действително по различни причини могат да възникнат разлики между оценките на 

съответствието, извършени от НФИ, и тези на Комисията (вж. отговора на Комисията по 

точки 49—51). Въпреки че дискреционните правомощия, дадени на Комисията от правните 

текстове, на които се основава ПСР, могат да допринесат за тези разлики, Комисията 

подчертава, че извършва оценките на спазването на фискалните правила на ЕС от държавите 

членки по задълбочен и прозрачен начин и като използва целесъобразно гъвкавостта, заложена 

в правилата, в съответствие с общоприетата позиция, одобрена от Съвета през февруари 2016 г. 

Резултатите от тези оценки се обсъждат в консултации със Съвета (а чрез него – и с държавите 

членки) чрез съответните форуми (т.е. ECOFIN и подготвителните му комитети).  

По мнение на Комисията рискът от непоследователност в оценките може да бъде намален чрез 

редовен обмен и споделяне на информация между Комисията и НФИ, чието начало вече бе 

поставено от Комисията. 

Препоръка 1 — Оценки на съответствието от Комисията и независимите фискални 

институции 

Комисията приема препоръката. 

Комисията счита тясното сътрудничество с НФИ за важна предпоставка за ефективното 

функциониране на съюзните и националните фискални рамки. 

101 Основните изисквания за СБР и критериите за създаване на НФИ до голяма степен 

съответстват на приложимата литература и международни практики. Всъщност в някои 

отношения Съюзът определя стандартите, по-специално по отношение на масовото създаване 

на НФИ, на които е възложено да наблюдават националните фискални правила и да 

изготвят/одобряват макроикономически прогнози за фискалното планиране. 

Поради съществуващите разлики между националните бюджетни системи в ЕС и по 

съображения от гледна точка на ангажираността и субсидиарността никоя идеална 

характеристика на СБР или на НФИ няма да бъде подходяща за включване в правото на ЕС.  

Всъщност някои от принципите/характеристиките, подкрепяни от МВФ и ОИСР, понякога са 

много детайлни или практически, тъй като са предназначени да бъдат използвани като 

подробни насоки, а не като правнообвързващи изисквания.  

Независимо от това, Комисията не желае да твърди, че няма място за подобряване на правните 

изискванията на ЕС за НБР (както потвърждава предложението ѝ за директива от 2017 г.) или 

на начина, по който те се прилагат от държавите членки. 

Препоръка 2 — Преглед на изискванията за националните бюджетни рамки 

Комисията приема препоръката. 

Предстоящият преглед на пакета от шест законодателни акта и пакета от два законодателни 

акта предоставя възможност за определяне на силните и слабите страни на изискванията за 

НБР въз основа на досегашния опит с тяхното транспониране и прилагане. 
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102 Правният режим и разпределението на ресурсите на ЕФС бяха внимателно замислени и 

калибрирани, за да бъде Съветът напълно в състояние да изпълнява своята мисия. Що се 

отнася до принципа „изпълнение или обяснение“, Комисията повтаря становището си, че не 

може да се направи точен паралел между ЕФС и националните фискални съвети (вж. отговора 

на Комисията по точки 66—67). 

Препоръка 3 — Да се засили ролята на Европейския фискален съвет 

Комисията не приема препоръката. 

Тя счита, че сегашната уредба отговаря на целите и не ограничава аналитичната и 

функционалната независимост на Съвета. Още повече, промяна в ролята и уредбата на ЕФС ще 

предопредели резултата от предстоящия преглед на пакетите от шест и от два законодателни 

акта, което може да повлияе на ролята на ЕФС в рамката за фискално управление на ЕС. 

ЕФС надлежно е упражнявал своята функционална независимост и досега е изпълнявал 

подходящо дадения му мандат. Резултатите му биват надлежно разглеждани в дебатите на 

ниво ЕС в областта на фискалната политика и председателят на ЕФС редовно бива канен да 

представя становището на ЕФС на заседанията на Съвета ECOFIN и тези на Еврогрупата.  

103 Комисията извършва пълни проверки на съответствието за Директива 2011/85, за да 

гарантира, че съответните изисквания са правилно включени в бюджетните рамки на 

държавите членки. Проверките на съответствието са на практика приключени за две трети от 

държавите членки и текат за останалите. Участващите служби на Комисията (т.е. ГД 

„Икономически и финансови въпроси“) ефективно използваха обмена по линия на EU Pilot, 

извършван в рамките на проверките на съответствието.  

104 Оценките, предвидени в правната уредба на ЕС, се извършват в съответствие със 

специалните клаузи за преглед, включени както в Директива 2011/85, така и в 

Регламент 473/2013. Предстоящият преглед на пакетите от шест и от два законодателни акта 

ще даде възможност за задълбочен и цялостен поглед върху постигнатите досега резултати от 

различните изисквания спрямо НБР. 

Препоръка 4 — Да се засили прилагането на националните бюджетни рамки 

Комисията приема препоръката. 

б) Прегледът на пригодността ще бъде публикуван заедно с други части на пакета от шест 

законодателни акта и пакета от два законодателни акта. 

в) Комисията признава ползата от редовното събиране на информация от държавите членки за 

реалното функциониране на НБР. Комисията ще работи за определянето на вида на 

необходимата информация и на най-подходящия процес и инструменти за нейното събиране. 

Преди всичко Комисията подчертава, че изпълнението на тази препоръка ще зависи от 

сътрудничеството на държавите членки за предоставянето на необходимата информация.  

г) Комисията признава важността на по-задълбочения мониторинг на реалното функциониране 

на бюджетните рамки на държавите членки. Следва да се отбележи, че такъв мониторинг 

изисква държавите членки да предоставят подробна информация, която след това ще бъде 

оценявана от Комисията с помощта на подходяща методика.  
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ръководител на неговия кабинет, и Laura Graudina — аташе в кабинета; Marko 
Mrkalj – аташе в кабинета; Marion Colonerus – главен ръководител; Stefano Sturaro 
– ръководител на задача; Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou и Maëlle Bourque –
одитори. Michael Pyper предостави езикова подкрепа.
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Одитът имаше за цел да оцени дали действията на 
Комисията след кризата за укрепване на бюджетните рамки 
на държавите – членки на ЕС, са постигнали планираните 
резултати. Законодателните действия на ЕС дадоха тласък, но 
нормативната рамка може да бъде подобрена, а Комисията 
засега има само ограничена увереност, че държавите членки 
прилагат правилно изискванията на ЕС. Освен това 
съществува риск от разминаване между оценката на 
Комисията и тази на независимите фискални институции 
относно съответствието на националните годишни и 
средносрочни фискални планове с фискалните правила на ЕС, 
което би могло да намали ефективността на фискалната 
рамка на ЕС. На последно място, ефективността на 
Европейския фискален съвет е ограничена от сегашната му 
институционална структура и от факта, че Комисията има 
право да не зачете становището му, без да дава подходящо 
обяснение. 

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, 
втора алинея от ДФЕС. 
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