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ПРОЕКТ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и научноизследователският колектив на катедра „Административноправни науки“, Юридически факултет подписаха договор за научни
изследвания на тема „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ на 12 април 2016 г.
Научен колектив:
Доц. д-р Атанас Симеонов – ръководител
Проф. д-р Сашо Пенов
Доц. д-р Юрий Кучев
Гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова – координатор
Калин Славов
Ирена Костова Георгиева – докторант
В темата на научноизследователския проект научните публикации
са малко на брой и засягат въпросите, обхванати от проекта, в цялост.
Липсва литература по темата на проекта, което ще бъде в голяма степен преодоляно след публикуването на резултатите от научното изследване, в т.ч. представени на организираната научна конференция.
Неизследвани са въпросите, свързани с координацията на общите европейски цели на европейско равнище, отразени в Стратегия „Европа 2020“. Координацията на общите европейски цели на европейско равнище е отразена в стратегия „Европа 2020“. Координацията
между отделните европейски структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) на европейско равнище се постига чрез възприемането на
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби. Регламентът отразява „Европа 2020“ чрез 11
тематични цели, които следва да бъдат адресирани чрез фондовете.
Координацията на национално ниво на общите европейски и национални цели следва да бъде постигната от отделните членки посредством споразумението за партньорство и индивидуалните програми.
Програмите на кохезионна политика трябва да дефинират ясни цели и резултати и да включват всички партньори на всички равнища
в координационния процес. Засилено използване на финансовите
инструменти и използване на експертизата на финансовите и кредитните институции.
Липсват научни публикации относно координацията в областта на управлението и контрола на публичните отношения,
възникващи в системата на публичните средства от Европейския съюз в България. Координация в областта на управлението
и контрола на публичните отношения, възникващи в системата на
публичните средства от ЕСИФ в България бе постигната чрез приемането на специален закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Тези отношения е предвидено да възникват въз основа на два различни
института на административното право: административният договор
е основната форма при предоставянето на безвъзмездната финансова
помощ; финансовите корекции се определят по основание и размер с
индивидуален административен акт.
Наличието на посочените предизвикателства обуслови необходимостта от съответно преосмисляне по отношение на правната същност на обществените отношения в системата за управление и контрол на публичните средства от Европейския съюз и по-активното участие на академичните среди.
Обществените отношения в системата за управление, наблюдение, контрол, координация и усвояване на публичните средства
от ЕСИФ се обособяват и идентифицират на база на теорията за
финансовите правни отношения (ФПО), развита в труда на проф.
Милчо Костов „Финансови правни отношения“, придавайки ѝ ново, съвременно звучене още повече, че в центъра на системата стои
бюджетът. Както подчертава проф. Георги Петканов, „Централно
място във финансовата система […] заема бюджетът, в който е съ10

средоточен общодържавният централизиран фонд от парични средства [...]. Значението на бюджета се определя не само от неговия
обем, а и от ведущата роля във финансовата система [...]. / Дейността на държавата в областта на бюджета има икономически характер,
но тя се осъществява от държавни органи, в определен от правото
ред, т.е. проблемите на бюджета се отнасят както към икономическата, така също и към юридическата наука. Правото е инструментът,
обезпечаващ реализацията на финансовата политика на държавата,
а оттам – и на програмата за социално-икономическото развитие на
страната“.
В рамките на проекта ще се анализира финансовото управление
и контрола на средствата от ЕСИФ и средствата от фондовете по Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Предходното
обосновава и необходимостта от представяне на обществените отношения, възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата, в два
аспекта: (1) като съвкупност от финансови правни отношения по
управление и контрол и (2) като сбор от държавни органи, които
осъществяват финансова дейност в рамките на финансовата система на Република България.
Основната цел на проекта е в следствие на научното изследване на правната рамка, добрите практики по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС да се изяснят въпросите
относно:
 Правни основи и източници на обществените отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на управление и контрол на публичните средства от ЕСИФ и Общата
селскостопанска политика и кореспондиращото национално
съфинансиране.
 Бюджет и политики на ЕС, вкл. обща селскостопанска политика и директни плащания.
 Основни стратегически и програмни документи на Република
България и ЕС в областта на политиката на сближаване и
общата селскостопанска политика;
 Обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата.
 Субекти на финансовите правни отношения в системата на
публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране: управляващи органи, Сертифициращ ор11

ган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата,
Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС), Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други.
 Финансови правни отношения при управлението и контрола
на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл,
държавни помощи, обществени поръчки, нередности, финансови корекции.
 Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално
съфинансиране – финансови инструменти; фонд на фондовете;
фонд за стратегически инвестиции.
Изпълнението на проекта ще развитие българската правна доктрина в сферата на финансовото управление и контрол на
средствата от ЕС. Това не може да бъде достигнато в максимална
степен без участието на представители на науката, правораздавателните органи, изпълнителната власт и практикуващите юристи.
Резултатите от проекта ще послужат като трансфер на знания
за всички заинтересовани държави в процес на присъединяване
към ЕС.
Основните дейности по проекта обхващат:
 проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС;
 провеждане на научен форум, посветен на въпросите на финансовото управление и контрол на средствата от ЕС;
 издаден сборник с докладите от научната конференция;
 дейности по информация и публичност.
Етап 1. Проучване на практиката по финансовото управление и
контрол на средствата от ЕС – Кабинетно проучване
Резултати
Анализирано текущо състояние на действащата нормативна уредба и практика по финансовото управление и контрол на средствата
от ЕС. Идентифицирани проблеми в действащата нормативна уредба,
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теория и практика, материализирани в доклад. Изготвена програма за
научен форум.
Продължителност на етапа: 2 месеца
Етап 2 Провеждане на научен форум, посветен на въпросите на
финансовото управление и контрол на средствата от ЕС
На база на резултатите от етап 1 ще се направи подготовка за провеждане на научна конференция „Финансово управление и контрол на
средствата от ЕС“ с представители на целевите групи: преподаватели в юридическия факултет и научния колектив; Върховния административен съд; Върховна административна прокуратура; Национална
агенция по приходите; Управляващи органи, Сертифициращи органи,
Одитен орган, Разплащателна агенция; Сметна палата; практикуващи
юристи; представители на университет на държава членка от региона, в процес на присъединяване към ЕС; студенти; граждани и бизнес. Научният колектив ще разработи: програмата на научната конференция. Научната конференция ще бъде еднодневна и ще се проведе
в сградата на Ректората на СУ. Резултатите от работата от научната
конференция и докладите ще бъдат подготвени на хартиен носител.
Резултати
 Подготвена програма за научна конференция
 Проведена еднодневна научна конференция с участвали минимум 30 представители на заинтересованите страни
 Издаден сборник с доклади от научната конференция
Продължителност на етапа: 6 месеца
Етап 3. Дейности по информация и публичност
Цел – осигуряване на устойчивост и потенциал за трансфер на
знания към целевите групи. Провеждане на две пресконференции:
първата, след завършване на кабинетното проучване; втората, при завършване на проекта, след научната конференция. Разпространение
13

на прессъобщения при започване, провеждане и приключване на проекта. Осигуряване на информация и публичност за проекта е препоръчително, с оглед осигуряване на по-широка публичност. В настоящия случай са избрани мерки, които са подходящи за използване при
реализацията на същинските дейности. С привличане на вниманието
на целевите групи се фокусира техния интерес към по-добро опознаване и упражняване на правата им.
Резултати: проведени две пресконференции; разпространени три
прессъобщения.
Продължителност на етапа: текущо по време на проекта.
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PROJECT “FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL
OF THE EUROPEAN UNION FUNDS”
On the 12th of April 2016 Sofia University “St. Kliment Ohridski”
and the Research Team from the “Administrative Law Studies”
Department in the Faculty of Law signed an agreement for carrying
out of scientific research on the topic “FINANCIAL MANAGEMENT
AND CONTROL OF THE EUROPEAN UNION FUNDS”
Research Team:
Assioc. prof. Atanas Simeonov, PhD – Project Manager
Prof. Sasho Penov, PhD
Assoc. prof. Yuriy Kuchev, PhD
Assist. prof. Savina Mihaylova-Goleminova, PhD – Project Coordinator
Kalin Slavov
Irena Kostova Georgieva – PhD student
The scientific publications on the topic of the research, which concern
the issues covered by the project, as a whole, are very few. There is a lack of
literature on the topic of the project, which will be overcome and resolved in
great extend after the publication of the results from the research, including
by presentation in the organized scientific conference. The issues related to
the coordination of the common European objectives at European level as
reflected in the “Europe 2020” Strategy are unexplored. The coordination
of the common European objectives at European level is reflected in the
“Europe 2020” Strategy. The coordination between the different European
Structural and Investment Funds (ESIF) at European level is achieved
through the adoption of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European
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Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common
provisions. The regulation reflects the “Europe 2020” Strategy by the 11
thematic objectives, which to be addressed by the funds. The coordination
of the common European and national objectives at national level should
be achieved by the Member States through the Partnership Agreements
and the individual programmes. The Cohesion Policy programmes should
define clear objectives and results and should include all of the partners at
all levels in the coordination process. Increased use of financial instruments
and the expertise of financial and credit institutions.
There is a lack of scientific publications regarding the coordination
in the area of the management and control of the public relations,
arising in the system of public funding from the European Union in
Bulgaria. The coordination related to the management and control of the
public relations arising in the system of public funding of ESIF in Bulgaria
is achieved through the adoption of a special Act for Management of
the European Structural and Investment Funds. These relations
occur on the basis of two different institutes of the administrative law:
administrative contract, which is the main contract form in the provision
of grants; also the financial corrections and their amount are determined by
individual administrative act. Respectively, these challenges reveal the
necessity for reconsidering the legal nature of these public relations in the
management and control system of public funds by the European Union
and the active participation of the Academia.
The public relations in the system for management, monitoring,
control, coordination and utilization of public funds from the ESIF are
justified and identified on the basis of the theory on the financial and legal
relations, developed in the publications and works of Prof. Milcho Kostov
“Financial and legal relations”, giving a contemporary interpretation,
especially as in the center of the system stands the budget. As stated by
Prof. Georgi Petkanov, “The budget occupies the central place in the
financial system [...] in the budget are focused the nationwide centralized
funds [...]. The importance of the budget is determined not only by its size
but also by its leading role in the financial system [...]. / The activities of
the state for the budget have economic nature, but they are carried out by
the state authorities in the determined by the law order, i.e. the budget
problems relate both to the economic and the legal science. The law is the
tool, securing the implementation of the financial policy of the state, and
hence – the programme for socio-economic development of the country.”
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During the project will be analyzed the financial management and
control of the ESI Funds and the funds under the Common Agricultural
Policy of the European Union. The foregoing, justifies the need for
presentation of the public relations that arise, progress and being paid off in
the system in two aspects: (1) combination of financial and legal relations
in management and control; and (2) public authorities carrying out
financial activities within the financial system of the Republic of Bulgaria.
The main objective of the project is: As a result from the research of
the legal framework and best practices in the financial management
and control of the EU funds to be clarified the following matters:
 Legal basis and sources of public relations, arising, progressing
and being paid off in the management and monitoring system of the
European Structural and Investment Funds (ESIF) and the Common
Agricultural Policy and the corresponding national co-financing.
 EU Budget and policies, including Common Agricultural Policy
and direct payments.
 Strategic and programming documents of the Republic of Bulgaria
and the EU in the field of Cohesion Policy and Common Agricultural
Policy.
 General Characteristics of the legal financial relations arising,
progressing and being paid off in the system.
 Subjects of the legal financial relations in the system of the public
funds by ESIF and the corresponding national co-financing: the
Managing Authority, the Certifying Authority, the Audit Authority,
the National Audit Office, the European Court of Auditors, the
Council of Ministers, the National Financial Inspection Agency,
the Ministry of Interior (AFCOS Directorate), the Paying Agency
(State Fund Agriculture), the Ministry of Agriculture and Food;
beneficiaries; others.
 Legal financial relations in management and monitoring of ESI
Funds during the project cycle, state aids, public procurements,
irregularities, financial corrections.
 Role of the financial and credit institutions in the management of the
EU funds and the corresponding national co-financing – financial
instruments, Fund of Funds; Fund for Strategic Investments.
The implementation of the project will further develop the
Bulgarian legal doctrine in the area: financial management and control
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of the EU funds. This could not be achieved to the maximum extent
without participation of representatives of science, law enforcement
authorities, executive authorities and legal practitioners.
The Project’s results will serve as a transfer of knowledge for all of
the interested countries, which are in process of EU accession.
The main project activities include:
 research on the practice of the EU funds financial management and
control;
 carrying out of a scientific forum on the matters regarding the
financial management and control of EU funds;
 issued a collection of the reports from the scientific conference;
 information and publicity activities.
Phase 1. Study on the practice of the EU funds financial management
and control – Desk research
Results: Analysis of the current legislation and practice in the EU
funds financial management and control. Identified problems in the current
legislation, theory and practice, prepares as a Report. Programme for
scientific conference.
Duration: 2 months.
Phase 2. Carrying out of a scientific forum on the matters regarding
the financial management and control of EU funds
On the basis of the results from Phase 1 will be made an organization
for carrying out of a conference “Financial Management and Control of
the EU Funds” with representatives of the target groups: professors at
the Law Faculty and the Research Team, the Supreme Administrative
Court; the Supreme Administrative Prosecution Office; the National
Revenue Agency; the Managing Authorities, the Certifying Authorities,
the Audit Authorities, the Paying Agency; the National Audit Office; legal
practitioners; representatives from university in state from the region in
process of EU accession; students; citizens and business organizations.
18

The Research Team will develop: the programme for the conference. The
scientific conference will be one-day and will be held in the main building
of Sofia University. The results of the conference and the reports will be
prepared on paper.
Results:
 Prepared programme for scientific forum;
 Organization of one-day scientific forum with the participation of
minimum 30 representatives of the stakeholders;
 Issued a collection of the reports from the conference.
Duration: 6 months.
Phase 3: Information and Publicity Activities
Objective – ensuring the sustainability and the potential for transfer of
knowledge to the target groups. Carrying out of two press conferences: the
first one – after the completion of the desk research; the second, one – upon
the completion of the project, after the scientific conference. Press releases
at the beginning, during the implementation and at the completion of the
project. Providing information and publicity for the project is recommended
in order to be ensured wider publicity. For the current project are selected
measures, which usage is suitable during the implementation of the core
activities. By the attraction of the attention of the target groups will be
focused their interest in better understanding and exercising of their rights.
Results: carried out two press conferences; three press releases.
Duration: ongoing throughout the whole period of the implementation
of the project.
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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ДОКЛАД
ПРОУЧВАНЕ НА ПРАКТИКАТА ПО ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ
И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

В края на 2014 г. стана ясно, че правителството няма да успее да
стартира навреме програмите за новия програмен период 2014–2020 г.,
тъй като Европейската комисия имаше прекалено много забележки
по тях, а и имахме прекалено много предварителни условности по
Споразумението за партньорство, които трябваше да изпълним, за да
усвояваме средствата от Европейския съюз. Правилата на Кохезионната политика за периода 2014–2020 г. са изцяло нови, вече добре
познати след толкова много информационни кампании и дискусии, че
е крайно време те да бъдат изпълнявани, за да не останат дейностите,
финансирани по проектите по програмите за сметка на националния
бюджет. Правилата безусловно изискват спазване на строга бюджетна
дисциплина от всички конституционни играчи, участващи във финансовата система на Република България, тъй като системата на публичните средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) е част от финансовата система на Република България, включително и бенефициерите.
Същевременно, факт е, че имаше проблеми с оперативните програми „Околна среда 2007–2013“ и „Регионално развитие 2007–2013“
в резултат на пропуски в системите им на управление и контрол и наложени финансови корекции за нарушение на процедури за възлагане
на обществени поръчки. Именно проблемите от стария програмен период следваше да бъдат адресирани и разрешени от законодателя, за
да не допускаме грешки през започналия вече нов програмен период.
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В тази връзка, беше крайно време да се обърне внимание от страна
на законодателя на правната рамка за управление и контрол в
системата на публичните средства от фондовете на Европейския
съюз (ЕС). Практиката и грешките от стария програмен период наложиха бързото приемане на Закон за управление на ЕСИФ
(ЗУСЕСИФ) за програмен период 2014–2020г.
Системата на публичните средства от ЕСИФ, включително и
средствата по Общата селскостопанска политика на ЕС, е част от финансовата система на Република България и през 2014 г. стана ясно,
че проблемите в системата пряко рефлектират върху бюджета, с тенденция държавата ни да влезе в процедура по свръхдефицит1. Наложените финансови корекции по Оперативна програма „Околна среда
2007–2013г.“ на практика останаха за сметка на бюджета, респ. данъкоплатците.2
Лошият опит при управлението и контрола на програмите от изминалия програмен период обосноваха извода, че ключовите думи
през програмен период 2014–2020 г., както на европейско, така и на
национално ниво, би следвало да бъдат ефективност на „координацията“ на управлението, засилване на „предварителния и текущия
финансов контрол“ за сметка на последващия, нарастваща роля на
одита на изпълнението на Сметната палата, насочен към осигуряване
на ефективно, ефикасно и икономично използване на средствата от
ЕС, в съответствие със стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и националните усилия в тази връзка. При
всички случаи, дейността по финансовото управление и контрол на
програмите, съфинансирани със средства от ЕС, трябваше да се оп1

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз.
Протоколи – Протокол [№ 12] относно процедурата при прекомерен дефицит. Съгласно Член 1:
„Референтните стойности, посочени в член 126, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския съюз са:
– 3% – за съотношението между планирания или фактическия бюджетен дефицит и брутния вътрешен продукт по пазарни цени.
– 60% – за съотношението между държавния дълг и брутния вътрешен продукт, изчислен по пазарни цени.“ – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:bg:PDF
2 Ще се търсят варианти за увеличаване на бюджетните приходи чрез въвеждането отново на непопулярни данъчни задължения. Елементите на финансовата ни
система са взаимнозависими и свързани.
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рости, за да се направи по-прозрачна, по-разбираема и по-ефективна
в България, което можеше да се постигне именно чрез приемането
на закон.
Новият програмен период изисква засилване и на последващия
контрол с особено внимание към оценката на риска и одита на изпълнението, извършван от Сметната палата за постигането на устойчивост на резултатите. Изоставането на процеса на уеднаквяване на
контролни/одитни практики и процедури затрудняваше процеса на
допълване и надграждане на контролните функции в системата. Това водеше до загуба на ресурс при наличието на недостатъчен административен капацитет. Затруднена комуникация и отсъствието на
действащи механизми за координация между отделните контролни
органи, това бяха само едни от проблемите, които водеха до фрагментиране на контрола и засилване административната тежест върху
проверяваните лица.
Възприемането и реализирането на идеята за приемането на
ЗУСЕСИФ не беше нещо ново, още повече, че тя бе обсъждана още
със стартирането на подготовката на програмен период 2014–2020г.,
имайки предвид практиката на държавите членки на ЕС – държави като Дания, Естония, Гърция, Латвия, Словакия, Финландия и
Швеция. Те имат действащи закони за управление на средствата
от ЕС. Водеща в това отношение е Естония. Също така, система от
нормативни актове за изпълнението на програмите за програмен
период 2014–2020г.3 преди приемането на ЗУСЕСИФ, се характеризираше с:
 липса на унифициран, гъвкав и лесен за разбиране и прилагане
подход за управлението на програмите по ЕСИФ, чиито органи
за управление използват различни процедури при изпълнение
на проектите и програмите;
 използване на подход на изключения или включване на специфични разпоредби дори при въвеждане на общи правила, водещо до фрагментарност на правилата по програмите и усложняване на разпоредбите;
 силна динамика и непредсказуемост на средата по отношение
на правилата за изпълнение.
Единен информационен портал за Структурни фондове на ЕС: http://www.
eufunds.bg/bg/page/980
3

23

Посочените слабости в правната рамка за програмен период
2007–2013, както и приетите подзаконови нормативни актове за
програмен период 2014–2020 г., не създаваха условия за добро управление на програмите и бяха предпоставка за допълнителни затруднения за бизнеса, гражданите и администрацията. Последните,
в качеството им на бенефициери, планираха и изпълняваха проекти в една трудно предсказуема среда. Едновременно с това, в онази
ситуация условията за използването на интегрирани подходи бяха
ограничени и изискваха допълнителни координационни механизми,
усложняващи администрирането и с рискове за неефективност и неефикасност.4 Високата административна тежест, различните правила по отделните фондове и програми, разнопосочните указания на
компетентните органи и недостатъчния административен капацитет
бяха предизвикателствата за периода 2007–2013 г. и те следваше да
бъдат адресирани.
Следва да се има предвид, че ЕСИФ продължат да се управляват
и през новия програмен период 2014–2020 г. от Европейската комисия и държавата членка в режим на споделено управление съгласно
чл.59 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за
отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета и чл.72,
73 и 74 от влезлия в сила нов общ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември
2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство
и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд
и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За целта, съгласно действащото европейско законодателство за програмен период 2007–2013
и 2014–2020 г. бе изградено многостепенно ниво на управление и
4

Одитен доклад на Сметната палата Nо 0300001013 за извършен одит на
изпълнението „Подготовка за управление на средствата от фондовете по Общата
стратегическа рамка на Европейския съюз през новия програмен период 2014 –
2020 г.“
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контрол, както и стриктна йерархия на контролния процес при управлението на средствата от ЕС. В този процес участват създадените
за това органи (Управляващ орган, Сертифициращ орган, Комитети за наблюдение, Одитен орган, Европейска комисия, Европейска
сметна палата). Включително и органите, които упражняват финансов контрол и одит на национално ниво в рамките на финансовата
система на всяка една държава членка, включително и България.
На практика, координарането на общите европейски цели на
европейско ниво намира отражение в целите на Стратегия Европа
2020. За нейното изпълнение е приета вече Многогодишната финансова рамка на ЕС за програмен период 2014–2020 г. (бюджет на
Стратегия Европа 2020)5, където в разходната част са определени
средствата по ЕСИФ. Що се отнася до координацията на европейско
ниво между отделните ЕСИФ, то тя вече бе постигната чрез приемането на споменатия по-горе общ регламент РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
№ 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 17 декември 2013. Този регламент отразява Стратегията на ЕС
Европа 2020 чрез 11-те тематични цели, адресирани от всеки един
от фондовете.
Що се отнася до отделните държави членки, то на национално
ниво координацията с общите европейски цели и национални цели
следва да се постигне чрез Споразумението за партньорство и отделните програми. Схемите по-долу онагледяват казаното:

5

Член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз; Регламент
(ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на
многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г.,
стр. 884);Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между
Европейскияпарламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина,
сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление
(ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
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Схема№1

Схема№2
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Схема №36

Схема№47

6
7

Източник:Министерство на финансите
Източник:Министерство на финансите
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Регламентите за Кохезионната и ОСП политика през новия програмен период 2014–2020 г. са публикувани в Официалния
вестник на ЕС, брой L 347 от 20.12.2013 г. С това законодателството на ЕС за Кохезионната политика, ОСП и МФР през новия
програмен период влиза в сила.
Обща селскостопанска политика:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.ht
Кохезионна политика:
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/information/legislation/regulations/

Безспорно е, че отношенията в хода на управлението, координацията на управлението, контрола и одита на публичните средства от
ЕС се обособяват и идентифицират въз основа на теорията за финансовите правни отношения, развита в труда на проф. Милчо Костов
"Финансови правни отношения"8 (ФПО), придавайки ѝ ново, съвременно звучене9. От гледна точка на финансовата и на административноправната доктрина става въпрос за финансови правни отношения,
доколкото това са отношения, свързани с разходването и използването на публични средства. В центъра на финансовата система стои бюджетът10. Но от правна гледна точка бихме ги свели до две понятия:
8

Костов,М. Финансови правни отношения.С.,Финансови правни отношения.
С., БАН, 1979
9 Виж по тези въпроси ГОЛЕМИНОВА, Савина: Необходима ли е промяна в
системата за управление на средства от фондове на ЕС в България? – Правен свят,
2013, 27 септември. – http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=32659; Държавни
органи за управление и контрол в системата на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз. – Норма, 2013, № 6; Участието
на финансовите и кредитните институции в системата за управление, наблюдение,
контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз по линия на
Структурните и Кохезионния фондове от Европейския съюз през програмен период
2007–2013 г. – Общество и право, 2012, № 9, с. 3–18; № 10, с. 53–70; Политиката
на сближаване на Европейския съюз. Програмен период 2007–2013 г. и 2014–2020
г. – Общество и право, 2012, № 3; Правен режим на държавните помощи и оперативните програми на България. – Правен свят, 2011, № 9
10 Автори-юристи са обръщали внимание на бюджетното право: Ангелов, А.
Финансово право на НР България, С., 1979, с.203–238; Кучев, С. Финансово право,
С. ЛиСтра, 2004, с.137–249; Стоянов, И. Механизъм за управление на публичните
финанси. С., Фенея, 2011, с. 200–218; Костов, М. Конституционни основи на бю-
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„управление“, в смисъла на финансова дейност на държавни органи в
сферата на държавното управление11 и „финансов контрол“ по смисъла на даденото за първи път в действащото законодателство легално
определение на понятието „финансов контрол“ в § 1, т. 11 от ДР на
Закона за Сметната палата12. Следователно трябва да правим разлика
между термините „координация при управлението“13 и „управление“
на ОП по отношение на компетентността на държавните органи, като
следва да се има предвид, че „финансовият контрол“14 при всички
случаи е елемент на понятието „управление“. На езика на ОП говорим за „финансово управление и контрол“15, съобразно изискванията залегнали в действащите регламенти. Въпреки че структурните
фондове са част от бюджета на ЕС, те се изразходват чрез система на
споделена отговорност между ЕК и държавните органи на отделните държави членки на ЕС: ЕК договаря и одобрява ОП, предложени
джетното право. С., 1976; Христофоров, В. Правни основи и управление на бюджетната финансова система на НР България – год. СУ. Фак. за стопански и социални науки.Т.3, 1949–1950; Петканов, Г. Бюджетът – основен финансов план – Народни съвети, 1984, № 10.
11 Дерменджиев, И., Костов, Д., Хрусанов, Д. Административно право на Република България. Обща част. Пето преработено и допълнено издание. С., Сиби,
2012 г.
12 „Финансов контрол“ е всяка форма на контрол, свързана с управлението
на публични средства и дейности, осъществявана чрез специализирани правомощия и процедури, включително бюджетен контрол, финансов инспекционен контрол, данъчен контрол, митнически контрол и други подобни.
13 По отношение на „координацията“ виж Сивков, Цв. Координацията – метод при осъществяването на централизацията и децентрализацията в държавното
управление“.С. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г.
14 Виж по темата за държавния финансов контрол Кучев,Ю. Държавен финансов контрол.Организация, обект, субекти и реализация на имуществената отчетническа отговорност. С., ЛиСтра, 2010
15 Виж например Регламент (EО) № 438/2001 на Комисията от 2 март 2001
година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) №
1260/1999 на Съвета по отношение на системите за управление и контрол на помощта, отпускана по структурните фондове, както и Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на ЕС. Той установява
общите правила, които регулират ЕФРР, ЕСФ и КФ без да се засягат специфични
разпоредби, предвидени в Регламент (ЕО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд, Регламент (ЕО) № 1084/2006 относно Кохезионния фонд, Регламент
(ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие
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от държавите членки на ЕС, и разпределя средствата; държавите/
регионите в ЕС управляват ОП чрез своите държавни органи, изпълняват ги, като избират проекти, и извършват контрол и оценка;
ЕК участва в мониторинга на ОП, определя бюджетните ангажименти и изплаща одобрените разходи и проверява системите за контрол.
Управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално
съфинансиране е подчинено на комплексни правила (общи на ниво
ЕС, национални и специфични за всяка една ОП), които определят
действията и изискванията както към УО/МЗ на ОП и контролните
органи в системата (европейски и национални), така и към кандидатите/бенефициерите на БФП, т.е. те действат и работят в организирана система под действието на правото като социален регулатор.
В подкрепа на тази теза следва да се базираме на общоприетата
финансовоправна доктрина, а именно: „В определени случаи обаче
отделни страни от обществените отношения се регулират не само и не
единствено с норми на финансовото (бюджетното) право, а и с норми
на държавното и административното право. Устройството и функционирането на […] държава е невъзможно да се регулира единствено с
финансовоправни норми. / Държавното право има за цел да уреди обществените отношения, съставляващи основата на обществено-икономическата система и политическата организация на обществото.
[…] / Административното право пък регулира обществените отношения, възникващи в процеса на държавното управление [...] Всички
организационни положения на финансовата дейност се развиват на
базата на държавното и административното право и се подчиняват на
установените там принципи, защото по своето съдържание, методи и
форми финансовата дейност в голямата си част се явява разновидност
на изпълнително-разпоредителната, управленската дейност.“16
Милчо Костов посочва следното: „Финансовите отношения не
могат да съществуват и да бъдат наблюдавани вън и независимо от
държавната организация и от правното регулиране. Те не могат да
имат друго битие освен като правни отношения. Финанси и властническа организация на обществото са така неразривно свързани, че
само държавният регулатор, т.е. правната норма, може да действува
като социален регулатор, под чието въздействие се формират финан16

Вж. ПЕТКАНОВ, Георги. Бюджетна компетентност на народните съвети в
НР България. С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски“, 1988. с. 49–50.
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сови отношения […] Правното регулиране в сферата на финансите
никога не може да открие някакви обществени отношения, създадени под въздействието на друг социален регулатор, например морална или обичайна норма, към които „да пристъпи“, за да ги оформи
като правни отношения или да ги преобразува в правни отношения.
Финансовоправното регулиране се основава на обективната икономическа необходимост от съществуването на финансите […] Затова
правната норма, като се съобразява с конкретни обществени нужди и
решава конкретни задачи на общественото развитие, трябва да формулира идеалния модел на финансово отношение, което като реално
отношение на обществената действителност ще се появи по необходимост в юридическа форма.“17.
С оглед на изложеното по-горе, се постави резонно въпросът каква следваше да бъде философията на ЗУСЕСИФ? Предмет на закона
следваше да са обществените отношения, свързани с дейностите по
управление, включително координация, изпълнение, мониторинг и
контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България в режим на споделено управление. Законът трябваше да включва всички ЕСИФ за програмен период 2014–2020 г. и да
гарантира: запазване на съществуващата институционална рамка; засилване на координацията на ниво управление и контрол; по-прозрачна, по-разбираема и по-ефективна система на публичните средства от
ЕС, като част от финансовата система на Република България; унифициране и опростяване на процедурите; предсказуемост на средата;
ефективна защита на бенефициерите чрез обжалването на актовете на
административните органи (Управляващите органи/Разплащателната
агенция), с правомощия по управлението и контрола на програмите
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Крайно време беше да се разрешат и проблемите в практиката и
да се регламенира, че помощта ще се предоставя от Упрявляващите
органи/Разплащателната агенция с индивидуален административен
акт и в случаите, в които помощта се предоставя на бенефициерите
(общини, неправителствени организации, юридически лица и др.) с
договор за безвъзмездна финансова помощ. Аргумент е, че се предоставя публичен ресурс (европейски и национален) и държавата не
е лишена от своя imperium. Също така, тя не участва в отношенията с
17

Вж. КОСТОВ, М. Цит. съч., с. 91.
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бенефициерите като равнопоставен субект, още повече, че тя участва
в управлението на фондовете в режим на споделено управление с Европейската комисия, както бе посочено по-горе.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ безспорно е административен договор, но десежно него липсва ясна и изчерпателна
уредба в Административнопрацесуалния кодекс. „Административните договори се споменават, но изследванията са сравнително малко. Разглеждат се отделни елементи, отделни институти, прилики и
разлики с тях, практическо приложение, но създаването на цялостен
труд предстои. Положително изключение е работата на П. Бучкова „Административният договор, материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти“18. Изследвайки становищата
на редица автори в правната доктрина относно административния
договор, се налагаше изводът, че за административния договор се
говореше само в теорията, но не беше установена ясна и изчерпателна законодателна уредба преди приемането за ЗУСЕСИФ, като все
още липсва такава в АПК, освен „споразумението“ по чл. 20 АПК,
което е в частна полза.19 „Публичен договор“, „публичноправен
18

Сивков, Цв., Сивков, Цв. Споразумението по Административно-процесуалния кодекс. С., Сиела., 2012 г., с.37
19 Стайнов, П. Теория на административния договор в социалистическото
право, в годишник на СУ, ЮФ, т.L. лл, кн.1, С., 1965 г.; Голева, П. Лазаров, К.
Русчев, Ив. Обществени поръчки. Законови изисквания и процедури. С., 2002 г.,
Труд и право, с. 20 и сл.; Голева, П. , Марков, М. Новата уредба на обществените
поръчки. С., Труд и право, 2004 г., с. 205; Голева П., Договорът в административното право. Административно правосъдие., № 2, 2005 г., с. 13–19; Къндева, Ем.
Публична администрация. С., 2003 г., с. 60; Дерменджиев, Ив., Костов, Д., Хрусанов, Д. Административно право на Република България. Обща част. С., 2001 г.,
с. 198 и сл.; Бучкова, П. Административният договор, материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти. С., 2012 г., с. 85 и сл.; Сивков, Цв.,
Цит. съч., с. 27–39; Хрусанов, Д. Административният договор в административното право на Република Германия. Съвременно право, № 4, с. 70; Зиновиева,
Д. Дискусионни тези в административното право и процес. С., Сиела, 2009 г., с.
42–44; Русчев, Ив. Договорът за концесия. С., Софи-Р, 2000 г., с. 397 и сл.; Русчев,
Ив. Административният договор. Пазар и право, 1999, № 12; Русчев, Ив. Административният и частноправният договор. Пазар и право, 2001, № 1; Русчев, Ив.
Нормативните актове – източник на частното право. С., Албатрос; Матеева, Е.
Правни форми за осъществяване на публично-частно партньорство. Съвременно
право, № 3, с. 12; М, 2008; Марков, М. Облигационно право, шесто прераб. и доп.
изд. С., 2010 г., с. 57; Петров, В. Споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс. Кратки правно-догматични бележки. Адвокатски преглед,
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субект“, „административно правоотношение“, „обществен интерес“ – това са част от понятията, които са в основата на разшифроване на правната същност на административния договор“20 . В
статия „Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз-форма на упражняване на държавна власт и правото на защита“
на съдията във ВАС г-жа Соня Янкулова, публикувана в сп. „Адвокатски преглед“, бр.1/2015, стр. 8–33 г., „договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и
кохезионния фонд на ЕС са административни договори, с които
държавата осъществява значима част от своите цели, свързани
основно с осигуряването и експлоатирането на публичните блага чрез частноправни субекти. Тези договори тя – чрез своите органи, сключва не като равнопоставен гражданскоправен субект, който задоволява своите конкретни частни интереси, а като власт, като
imperium, като публичноправен субект, който задоволява публичния
интерес. Само публичният интерес е този, който обуславя материализираната в закон компетентност на съответния административен
орган да сключи даден договор, и само публичният интерес е този,
спрямо който се преценяват законосъобразността и целесъобразността на сключения договор…
…Трайно съдебната практика приема, че тъй като удостоверява факт, породен не от правоотношение на власт, а от правоотношение, в което държавата встъпва като равнопоставен правен
субект – като страна по договор, този акт на административния
орган не подлежи на съдебен контрол по реда на АПК. “.
2012, №12; Хрусанов, Д. Административният договор в правото на Република
Германия. Съвременно право, 2002, №4.
20 Бучкова, П. Относно административния договор в Република България. Теоретични и практически аспекти. Административно правосъдие, № 4, 2010, Бучкова,
П.: „В теоретичните разработки, отделили внимание на въпроса, изглежда има, макар и колебливо, обединение около становището, че споразумението по АПК има
характера на административен договор. Авторите, разисквали проблема по-подробно, стигат до извода, че споразумението е вид административен договор. Според
проф. П. Голева, АПК нарича срамежливо административния договор „споразумение“. Обобщавайки изложените аргументи в подкрепа на това становище, доц. Д.
Зиновиева отбелязва, че споразумението може да се причисли като правна фигура
към групата на публичните договори.“, Административно правосъдие, №3, 2010 г.
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В заключение, съдия Янкулова обобщава, че в случая на „получаването на финансова помощ от фондовете на ЕС, това става
в резултат от съчетаването на инструментариум на публичното
и на частното право. Налице е сложен фактически състав – административни актове и договор, при специфична последователност във времето и при нормативно определено съдържание на
договора – административен акт за определяне на бенефициера,
на предмета и на условията на договора и договор… Налице е
безспорен публичен интерес, предоставяният безвъзмездно финансов ресурс на ЕС и на държавата да бъде изразходван законосъобразно и в рамките на определения срок. “.
На тази база, заключава съдия Янкулова, договорът за получаване на финансова помощ от фондовете на ЕС е административен договор и следва да се получи съдебна защита по него по реда
на АПК.
Изразената по-горе теза, се споделя и в мотивите, изложени
от съда в Решение № 2126/30.03.2015 г. по адм. д. № 8513/2013 г. на
АССГ, където е посочено:
„По допустимостта на жалбата:
1. Процедурата по финансово подпомагане на проекти по Оперативни програми /ОП/ протича в две фази — по одобряване, респ.
отхвърляне на заявлението за подпомагане, и по предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. В първата фаза отношенията
между страните са изцяло от административно-правно естество
и по този въпрос не съществува противоречие в правоприлагането. Неяснота се поражда в квалификацията на втория елемент
от динамичния фактически състав — сключването и изпълнението
на договора. Изясняването ѝ следва да се основава не на формалната принадлежност на източника на правата и задълженията
към юридическите факти на облигационното право, а на действителното правно положение на страните и съдържанието на
отношенията между тях. На Управляващия и Договарящ орган по
ОП са нормативно възложени функции по одобряване на проекти и
разходване на публични средства (със смесен произход — при съфинансиране между държавния бюджет и средствата от Европейския фонд за регионално развитие). На УО по ОП са нормативно
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възложени функции по одобряване на проекти и разходване на публични средства (със смесен произход — при съфинансиране между
държавния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие).
Съчетаването на качеството на държавен орган и разпоредител с
финансов ресурс (държавен и европейски) го определя като субект
на публичното право — носител на правомощия от административно-правно естество, независимо от встъпването му в допълващия статус на страна по договор... Тази функция на договора не
променя характера на правоотношението (приравнимо на развитото от теорията понятие за „административен договор“, чийто белези все още не са намерили легален израз).
2. Принадлежността на УО към административните органи по
смисъла на &1, т.1 от ДР на АПК и съдържанието на упражненото
правомощие придава на атакувания акт признаците на индивидуален административен акт по чл. 21, ал. 1 от АПК. Волеизявлението
рефлектира неблагоприятно в имуществената сфера на общината,
тъй като с прихващането се намалява дължимата авансова сума
по договора от 2012 г., т.е. правната последица на акта е непосредственото засягане на правата на неговия адресат като обективен
елемент от понятието за административен акт. Тезата за допустимост на съдебното оспорване срещу актове за прихващане
на суми по договори за БФП се възприема и в по-новата практика на ВАС (Вж. напр. Определение №10168/18.07.2014 по адм. д.
№8672/2014, постановено по сходен случай).
По искането за преюдициално запитване:
3. Искането следва да бъде отхвърлено на две основания. На първо място, произнасянето на съда по хипотеза не би имало значение
за преценката дали правомощието на органа е упражнено законосъобразно, т.е. за решаването на спора по същество, тъй като питането е ограничено до приложимия ред за защита срещу него. Още
повече, че търсеният резултат от благоприятното за страната
решение на С. е осъществен с преценката на настоящия съд за допустимост по жалбата. “.
Административният договор бе регламентиран в ЗУСЕСИФ,
а всеки момент Народното събрание трябва да приеме изменения в АПК досежно административния договор. Административният договор се определя като „една от формите за действие на
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администрацията“21. До сега в АПК е уредено само споразумението. Тук трябва да се направи първото уточнение. Админитративният
договор като понятие идва от френското публично право. Той, естествено, получава своето развитие в германското право. Френската
правна теория разглежда договорите като начин за осъществяване
на дейността на админстрацията. Тук се прави разлика между договори на админстрацията и административни договори. Описани
са разграниченията между тях, видовете, субектите и тяхното съдържание. Става дума за различни договори, които не са типологизирани. Германското право – като теория и като законодателство
върви в друга насока. В закона за административното производство
на Германия са уредени две разновидности – процесуална спогодба
и договори за размяна на престации.22 Това е положително явление
в развитието на нашето право. Още тук следва да се направи разликата между споразумение и административен договор. Споразумението е призвано да реши персонален въпрос. То се отнася до случаите, когато съществува непосредствен, личен и пряк интерес. Тук се
засягат права и свободи на конкретно лице – гражданин или организация в отношенията му с административен орган. Споразуменито,
уредено в чл.20 АПК при сегашното състояние на законодателството вече не може да се определя като вид административен договор,
а като друг правен инструмент за осъществяване на функциите на
изпълнителната власт. Друго е положението при административния
договор. При неговото определяне са очертани няколко основни
елемента. Сега ще отделим внимание на основните особености на
административния договор така, както е уреден той в проекта за изменение и допълнение на АПК – чл. 19а. На първо място той е уреден като предвидено в закон писмено съглашение. С това се дават
някои важни параметри – съглашение, което е в писмена форма и е
предвидено в закон. Не може да има писмен админстративен договор, който не е в писмена форма, т.е. тя е задължителна. За да има
админстративен договор трябва да има норма в закон, т.е норма, която да разрешава сключването и подписването на такъв договор. Тук
21

Хрусанов, Д., Административиня договор в администаративното право на
Република Германия. Съвременно право,№4, 2002
22 Казанджиева, М., Административинят договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно проекта на закон за управелние на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове, Прван мисъл,2015,№4
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под „закон“ разбираме акт на Народното събрание, а не широкото разбиране на това понятие. По – нататък са определени страните. Те, според проекта, са админиситративен орган, гражданин и организация.
Не мога да си представя, че адмнистративен договор може да се сключи с гражданин. Това е така, защото в основата на определението стои
понятието „значим обществен интерес“. Административният договор
се сключва, за да се задоволи значим обществен интерес. Не е възможно да се сключи договор с гражданин и това да е от значим общестевн
интерес. Следващият регулаторен фактор е изискването на проекта
админстративният договор да има съдържание, което е определено
от нормативен акт. Тук под нормативен акт се разбира не всеки един
нормативен акт, т.е. такъв, който съдържа правила за поведение. Това
означава, че има три основни жалона при прилагането на този нов правен институт – значим обществен интерес, възможност, предвидена в
закон и съдържание, определено в нормативен акт. В проекта на ЗИД
на АПК е предвидено и че е възможно сключване на административен
договор при спазване на правилата за индивидуалните администраитвни актове. Някои от тях се изключват при особени обстоятелства.
Това също е съмнително. При особени обстоятелства – нарушения на
националната сигурност, осигуряване на живота и здравето и др., не
се прилагат правилата за сключване. При такива важни и специфични
обстоятелства едва ли ще се стигне до такъв договор. Предвидени са
правила за предварително изпълнение и недействителност.
След като бе разрешен законодателно въпросът досежно начина
на предоставяне на помощта, то следваше да намери разрешение и
проблемът, съпътстващ програмен период 2007–2013, досежно реда
за установяване по основание и размер на финансовите корекции,
както и реда за обжалване на актовете за устнановяване на публичното вземане. Т.е въпросът, свързан с прилагането на Административнопроцесуалният кодекс и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. De lege ferenda, необходимо бе да се приравни режимът
на финансовите корекции към режима на публичните държавни
вземания. Финансовата корекция е последица от неспазване на
приложими изисквания, въведени в правната уредба на ЕС и свързаното с тях национално законодателство, поради което получената
облага е станала недължима.23 Допълнително, извършването на финансови корекции има и превантивна функция, като е насочено
23

Виж Решение на Съда на ЕС по дело C-599/13, EU:C:2014:2462, т. 36.
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към подобряване на контрола и намаляване на случаите на нередности.24 В условията на неясна и непрецизна нормативната уредба съдилищата се опитваха да прилагат общите принципи на правото
и да тълкуват специфичните правни институти с оглед сферата, в която се осъществяват. При анализ на мотивите на съдебните актове
се установяват два противоположни правни извода:

В част от практиката на административните съдилища се възприе, че правоотношението между бенефициерите и управляващите органи25 не е такова на власт и подчинение, а
на свободното съвпадение на две насрещни волеизявления.
За разлика от административния акт, при който правните последици настъпват от едностранната воля на органа, при договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП) е необходимо
съвпадение на две насрещни волеизявления – на органа и на
бенефициера.26 Последният доброволно е сключил договора
за безвъзмездна финансово помощ, след като е преценил, че
същият удовлетворява собствения му интерес и с това се съгласява да изпълнява всички предвидени в него условия и изисквания.27 Съответно управляващият орган действа не като орган
на власт, а като страна по договор. Следователно, защитата на
правата по договора за БФП следва да се осъществява по общия исков ред, а не по реда на АПК.28
24

Виж Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, приета с ПМС №134 от 05.07.2010 г., чл. 1, ал. 3.
25 В случай на делегиране – междинни органи за програмите, съфинансирани
от СКФ и ЕРФРСР, съответно Разплащателната агенция за схеми и мерки, съфинансирани съгласно споделеното управление от Европейския фонд за гарантиране
на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР).
26 Вж. Определение №6443/08.05.2012 г. на ВАС.
27 Вж. Определение №12968/12.10.2011 г. на ВАС.
28 Вж. в този смисъл: Определение №11228/13.09.2011 г. на ВАС; Определение №15269/21.11.2011 г. на ВАС; Определение №1236/25.01.2013 г. на ВАС; Определение №10803/16.07.2013 г. на ВАС; Определение №1085/28.01.2014 г. на ВАС;
Определение №8075/12.06.2014 г. на ВАС; Определение №13042/03.11.2014 г. на
ВАС; Определение №4273/17.04.2015 г. на ВАС; Определение №4066/09.04.2015 г.
на ВАС; Определение №6825/10.06.2015 г. на ВАС.
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Ето защо финансовите корекции сами по себе си следва да се разглеждат като необходим инструмент, замислен да предотврати ситуацията, при която неспазването на правилата облагодетелства нарушителите за сметка на данъкоплатеца. Проблемите възникват от това как
на практика се прилага този инструмент.
Целта на финансовата корекция (съгласно чл. 1, чл.1а и чл. 2 от
Методологията) е при констатиране на нередности да се възстанови ситуацията, при която всички разходи, извършени в рамките на предоставена безвъзмездна финансове помощ, са в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, както и подобряване на
контрола и намаляване на случаите на нередности. П..единствен, т.1 от
ДР на Наредбата дава легална дефиниция на понятието „нередност“
и това е: всяко нарешение на разпоредба на правото на Общността, в
резултат на действие или бездействие на икономически оператор, което
е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на
Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством
намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. Дефиниция на понятието се
съдържа и в чл. 2, т. 7 от РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд
и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999,
съгласно която „нередност“ е всяко нарушение на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект,
което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия
бъджет на ЕС, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.
Съгласно посочената легална дефиниция, при определянето на
едно действие или бездействие на стопански субект като „нередност“
следва да се вземат предвид три елемента от обективна страна:
 доказано нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект;
 доказано нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като се отчете неоправдан разход в общия бюджет
 доказана причинна връзка между нарушението и вредата.
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Методологията, при определянето на финансовата корекция се вземат предвид: характерът и
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тежестта на нарушението от една страна и финансовото му отражение
от друга. Посочената разпоредба във връзка с легалната дефиниция на
понятието „нередност“, както и във връзка с чл. 10 от Методологията
сочи на извод, че не всяко нарушение на разпоредба на общностното
право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект
е нередност по смисъла на чл. 2, т. 7 от Регламент № 1083/2016г. и основание за налагане на финансова корекция, а само такава, която има/
или би имала финансово отражение. Тоест стои в причинно-следстване връзка и има/или би имала за резултат нарушаването на общия
бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или
посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от
собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
В тежест на административния орган е да докаже всички
елементи от обективната страна на деянието, като даде мотивирано заключение по тях. (РЕШЕНИЕ № 6718/ 06/06/2016 по
адм.д.№11621/2015г. на Върховния административен съд на Република България - Седмо отделение).
Аргумент в подкрепа на тезата бе разпоредбата на чл. 62 от Закона за публичните финанси29: „Органите, отговорни за финансовото
управление на средствата от Европейския съюз, са длъжни да предприемат необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или
неправомерно усвоените средства по проекти, включително свързаното с тях национално съфинансиране, както и на глобите и другите
парични санкции, предвидени в националното законодателство и в
правото на Европейския съюз или в клаузите по други програми и
договори.“.
В ЗУСЕСИФ е разписан отделен раздел досежно нередностите и
финансовите корекции, но ако беше изоставено изобщо разбирането за необходимостта от приемането на закон, то поне следваше да
се направи допълнение в Глава пета. Финансови взаимоотношения с
общия бюджет на Европейския съюз и с други международни програми и договори, Раздел II. Финансови взаимоотношения при управлението на средствата от Европейския съюз и на други международни
програми и договори на Закона за публичните финанси. Въпросът,
29
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Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.в сила от 01.01.2014г.

обаче, безспорно изискваше законодателна уредба. Законът следваше
да уеднакви режима на публичните вземания от финансови корекции
с общия режим на публичните вземания, установен в Данъчно-осигурителния-процесуален кодекс. Той следваше да въведе с раздела
досежно финансовите корекции на специален режим по отношение
на Закона за държавните помощи, а системите за финансово управление и контрол на Управляващите органи/Разплащателната агенция би
следвало да бъдат сертифицирани за периода 2014–2020 в съответствие с разпоредбите му.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1095 София, 01/23/2013 по адм. дело
№ 819/2013 г. на ВАС: „Разпоредбата на чл. 325 ДФЕС задължава
всяка държава-членка да се бори срещу измамата и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Съюза. Регламент (ЕО) № 1083/2006 г., ползващ се с пряко приложение (Арг.: чл.
288, ал. 2 ДФЕС) налага задължения по отношение на системите за
управление и контрол, сертифицирането на разходите, както и превенцията, разкриването и отстраняването на нередности и нарушения
на законодателството на Общността с цел да се гарантира ефективно
и правилно изпълнение на ОП. По-специално, по отношение на управлението и контрола акцентира на необходимостта да се установят
процедурите, чрез които държавите-членки предоставят гаранция,
че системите са внедрени и работят задоволително, като гарантират
правилното им функциониране. Наложеният от общностното право
механизъм за проследяване на финансовите нередности се разпростира от установяването им от органите, администриращи европейски
средства, до дейностите по събиране на подлежащи на възстановяване неправомерно изразходвани средства по предприсъединителни
програми и европейски програми.
С НОПАНФИПСЕС се уреждат процедурите за администриране
на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани
от Европейския съюз (ЕС). Съгласно разпоредбата на чл. 1, определяща предметния обхват на акта, уредбата третира администриране
на сигнали за нередности (т.1); администриране на нередности, което
включва установяване, регистриране, докладване, корективни действия, последващото им проследяване и приключване (т.2), както и контрола върху прилагането на процедурите по т. 1 и 2 (т.3). Наредбата
е приета на основание чл. 7а ЗНА, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от
ПМС № 18/2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с
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правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Целта на регламентираните с Наредбата процедури е
координацията в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията – измами, злоупотреби, неефективно
управление или използване на средства и имущество, принадлежащи
на Европейския съюз или предоставени на българската държава от
фондове и по програми на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране.
В тази връзка са и определените в чл. 11, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 от
Наредбата задължения на структурите, администриращи европейски
фондове, инструменти и програми да поддържат регистър на всички
получени сигнали за нередности, както и на установените нередности, да поддържат досие за всеки случай на установена нередност (чл.
15); да докладват нередностите на компетентните органи по реда на
раздел ІІ, глава Трета — дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
(АФКОС) в Министерството на вътрешните работи или Европейската
служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия. Тези задължения, обаче, касаят отношения между ЕС и държаватачленка, представлявана от управляващите органи/междинните
звена на ОП, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, по повод отчитането и наблюдението на случаите
на установени нередности, без да ангажират правната сфера на
бенефициерите по сключените договори за усвояване на средства
между тях и УО. Съгласно ПМС № 182/21.07.2006 г. за създаване на
комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна
рамка и ОП, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от
7.11.2006 г.,) именно УО е структурата, определена да осъществява
функцията по управление на ОП и отговорна за нейното ефективно,
ефикасно и законосъобразно изпълнение.“.
Съгласно § 1, т. 1 от ДР на Наредбата „нередност“ по определението, дадено в чл. 1, § 2 от Регламент 2988/95 г. означава
всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е
имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на
Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством
намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени
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ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. А съгласно чл. 2, ал.
1, т. 7 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. "нередност" е всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие
или бездействие на стопански субект, което има или би имало като
последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет. При определяне
вида и размера на финансовата корекция УО се е позовал на Регламент (ЕО) № 1083/2006 г., а при постановяване на решение № РД-15241/27.09.2012 г. — на Наредбата....».
Обръщаме внимание, че съгласно чл. 1, пар. 1 от РЕГЛАМЕНТ
(ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 НА СЪВЕТА от 18 декември 1995 година
относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности: „За целите на защитата на финансовите интереси на Европейските общности, с настоящото се приемат общи правила, отнасящи
се до единните проверки и до административните мерки и санкции,
касаещи нередностите по отношение на правото на Общността.“.
Съгласно чл. 2, пар. 4 от същия регламент: „При условията на
приложимото право на Общността, процедурите за извършването на
проверките на Общността, мерките и санкциите се уреждат от правото на държавите-членки.“.
Съгласно чл. 4 от регламента:
„1. Общото правило е, че всяка нередност включва отнемане на
незаконно придобита облага:
....посредством задължението да се плати или възстанови размерът на сумата, която се дължи..
4. Мерките, предвидени в настоящия член не се разглеждат като
санкции.“.
В решението си по дело Corman SA Bureau d’intervention et de
restitution belge (BIRB) (С-131/10), Съдът на Европейския съюз посочва: „В самото начало следва да се напомни, че чл. 1 пар. 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 НА СЪВЕТА от 18 декември
1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности въвежда „общи правила, отнасящи се до единните
проверки и до административните мерки и санкции, касаещи нередностите по отношение на правото на Общността“, които, както е видно от третото съображение от посочения регламент, целят да се противодейства на действията, насочени срещу финансовите интереси
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на Общността във всички области (Handlbauer, C-278/02, Recueil, стр.
I-6171, точка 31).“.
В решението си по дело С-489/10 Съдът на ЕС посочва: „В това
отношение е уместно да се добави, че най-напред от чл. 1 от Регламент №2988/95, с който се създава обща правна рамка за всички области, обхванати от общностните политики, следва, че всяко нарушение на разпоредба на правото на Съюза, в резултат на действие или
бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало
за резултат нарушаването на общия бюджет на Съюза или на бюджетите, управлявани от него, се квалифицира като „нередност“ и води
до прилагането на „административни мерки и санкции“.“
По дело C-341/13 (преюдициално запитване) съдът посочва: „В
това отношение следва да се припомни, че член 1, параграф 1 от Регламент № 2988/95 въвежда „общи правила, отнасящи се до единните
проверки и до административните мерки и санкции, касаещи нередностите по отношение на правото на [Съюза]“, които, както е видно от
трето съображение от посочения регламент, целят да се „противодейства на действията, насочени срещу финансовите интереси на [Съюза]
във всички области (решения Handlbauer, C-278/02, EU:C:2004:388,
т. 31, както и Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb и др.,
C-278/07 — C-280/07, EU:C:2009:38, т. 20).... Следователно в рамките на възможността, предвидена в член 3, параграф 3 от Регламент
№ 2988/95, държавите членки запазват широко право на преценка
при определянето на по-дълги давностни срокове, които да прилагат
в случай на нередност, накърняваща финансовите интереси на Съюза (решения Corman, C-131/10, EU:C:2010:825, т. 54, както и Ze Fu
Fleischhandel и Vion Trading, EU:C:2011:282, т. 26).... Съдът подчертава в този контекст, че администрацията има общо задължение за полагане на дължима грижа при проверка на редовността на извършваните от нея плащания, които се отразяват на бюджета на Съюза, като
се има предвид, че държавите членки трябва да изпълняват общото
си задължение за полагане на дължима грижа по член 4, параграф 3
от Договора за ЕС, което предполага, че трябва да вземат мерки за
бързо отстраняване на нередностите. При тези условия признаването
на възможност за държавите членки да предоставят на посочената
администрация много по-дълъг период за действие от предвидения
в член 3, параграф 1, първа алинея от Регламент № 2988/95 би могло
в известен смисъл да насърчи инертността на националните органи
44

при санкционирането на „нередностите“ по смисъла на член 1 от Регламент № 2988/95, като същевременно изложи операторите, от една
страна, на дълъг период на правна несигурност, и от друга страна, на
риск да не са в състояние да представят доказателства за редовността на разглежданите операции след изтичането на такъв период от
време (вж. в този смисъл решение Ze Fu Fleischhandel и Vion Trading,
EU:C:2011:282, т. 44 и 45).“. С оглед на това, решението на съда е:
„Давностният срок, предвиден в член 3, параграф 1, първа алинея от
Регламент № 2988/95, се прилага не само към санкционирането на
нередности, водещи до налагането на административни санкции по
смисъла на член 5 от посочения регламент, но и към процедурите, водещи до приемането на административни мерки по смисъла на член 4
от същия регламент....“.
Препоръчително разрешение беше Ръководителят на Управляващия орган, съответно на Разплащателната агенция, да установяват по
основание и размер финансовата корекция с акт за публично вземане по реда на чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс: „Ако в съответния закон не е предвиден ред за установяване
на публичното вземане, то се установява по основание и размер с акт
за публично вземане, който се издава по реда за издаване на административен акт, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.
Ако в съответния закон не е определен органът за издаване на акта,
той се определя от кмета на общината, съответно от ръководителя
на съответната администрация.“. Актът за установяване на публичното държавно вземане подлежи на оспорване по отношение на неговата законосъобразност (чл.145, ал.1 АПК, във вр. с чл. 146 АПК)
по реда на Административнопроцесуалния кодекс. За да се постигне
ефективност, беше необходимо да се предвиди, че актът се обжалва
по реда на дял трети от Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по постоянен или настоящ адрес, съответно
седалище на жалбоподателя, тъй като в закона се предвиди, че „ръководител на Управляващ орган“ е ръководителят на администрацията, в рамките на която се намира управляващия орган на съответната
програма или оправомощено от него лице (чл. 9, ал. 5 ЗУСЕСИФ).
Респективно трябваше да се предвиди, че „ръководител на Разплащателна агенция“ е ръководителят на администрацията, в рамките на
която се намира разплащателната агенция на програмата, съфинанси45

рана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони или оправомощено от него лице.
Следваше жалбата да спира изпълнението на акта. Беше необходимо да се разпише, че изпълнението може да бъде спряно от административния съд по искане на жалбоподателя, само ако са представени
доказателства за наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс в размера на установените с акта.
Ръководителят на управляващия орган, съответно на разплащателната агенция следваше да налагат обезпечителни мерки по реда на
чл. 121, ал.1–3 и чл. 195 ДОПК, като в обезпечителното производство
да имат правата и задълженията на публични изпълнители. За неуредените случаи относно производствата по обезпечаване на публични
задължения следваше да се прилагат разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Бе необходимо да се предвиди, че по
искане на бенефициера, ръководителят на управляващият орган, съответно ръководителят на разплащателната агенция може да разреши
отсрочване или разсрочване, съгласно погасителен план, на задължението на бенефициера по реда и условията на Глава двадесет и втора,
Раздел I от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Какви изводи можем да си направим от изминалия програмен период в областта на уредбата за разглеждане на жалби във връзка с
европейските фондове? Изводът, е че в България нямаше изградена
система в действащото законодателство за разглеждане на жалби във
връзка с европейските фондове. Правото, обект на спор, бе субективното право на защита на материалното право на бенефициер по
оперативните програми за програмен период 2007–2013 г., индивидуализирани в РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11
юли 2006 година. Изборът на национален режим за защита на това
право бе в най-съществена степен зависим от прецизното тълкуване
на общностното законодателство, източник на това право. Правилното тълкуване на нормата на чл. 98 от РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006
НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година относно определянето на общи
разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален
фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999
има съществено значение, за да определи каква защита може да получи бенефициера при акт на констатиране на нередност от страна на
държавата член на ЕС. Въпреки че писмата, с които се установяваха
по основание и размер финансовите корекции, наложени за неред46

ности при неспазване на правилата относно обществените поръчки
имаха правната характеристика на индивидуален административен
акт по смисъла на чл. 21 АПК и следваше да подлежат на оспорване
по отношение на тяхната законосъобразност по реда на Административнопроцесуалния кодекс, по пътя на погрешно създадена съдебна
практика на административните съдилища, защитата срещу тях бе
прехвърлена на общите съдилища в рамките на многократно по-мудното и значително по-затрудняващо производство по граждански дела. Тълкуването, според което бенефициерите можеха да защитават
правата си срещу наложени им финансови корекции по общия исков път, нарушаваше принципа на пропорционалността и злепоставя
правата на бенефициера, защото:
 създаваше изключителна свобода на административния орган
за налагане на финансова корекция с незабавен ефект на принудително изпълнение (едностранна служебна компенсация);
 предвиждаше имуществени ограничения за бенефициера за
спиране на принудителното изпълнение до приключване на
спора относно правомерността на наложената административна санкция;
 създаваше имуществено затруднение за бенефициера за провеждане на съдебен спор – изискваше се държавна такса в размер на 4% върху стойността на наложената финансова корекция;
 липсваше служебно начало и бе силно ограничено установяването на истината, доколкото съдът няма право на служебно
събиране на доказателства и е обвързан от преклузии по отношение на фактически и правни твърдения на страните;
 отлагаше за години разрешаването на спор, който е относим
към текущи месечни, седмични или годишни бюджети, финансови планове и въобще финансови отношения с критично за
бенефициерите и техните съконтрахенти значение.
Това бе направено в разрез със задължението на държавите членки да гарантират, че съществува ефективна уредба за разглеждане
на жалби във връзка с европейските фондове. Наред с това, съдебна
практика бе в посока, че писмата на УО/ДО/МЗ, издавани по повод
на отношения между тях и бенефициери по повод на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, не представляват по своята
същност индивидуални административни актове, които да обек47

тивират властническо волеизявление и не подлежаха на оспорване по административен и съдебен ред, независимо от това, че с тях
се материализираше волеизявление на държавен орган, с което се
засягаха права и законни интереси, като например намаляване
на средства, които са законово установени (особено след изпълнен
сертифициран договор за безвъзмездна финансова помощ, когато
финансовите средства подлежат на получаване и корекция). В този смисъл е Определение № 5133/20.09.2011 на Административен съд
София-град, 29 състав, по адм. д. № 5295/2011 г., потвърдено с Определение № 15869/21.11.2011 на ВАС по адм. д. № 14595/2011 г. По
цитираното дело върховните съдии са приели, че: „обосновани и законосъобразни са изводите на административния съд, че страните по
договора са равнопоставени, защото заместник-министърът в качеството си на управляващ орган не действа като административен орган,
който да се намира в надмощно положение спрямо кмета на общината,
а като страна по сключения договор и отношенията между страните
по повод изпълнението или неизпълнението на договорните клаузи се
уреждат от този договор. Защитата на правата по него се осъществява
по общия исков ред30, а не по реда на АПК. Обжалваното писмо по
правната си същност не е властническо волеизявление, а становище
относно неизпълнението на поети договорни задължения, поради което не подлежи на контрол за законосъобразност по реда на АПК.“31
Във финансовото правоотношение, държавата не става никога „длъжник“ в гражданскоправен смисъл на думата. Качеството „длъжник“ и качеството „субект на финансово отношение“ са
несъвместими в лицето на държавата. Тя може да се конституира
като пасивен субект (длъжник) в правното отношение само тогава, когато участва в него лишена от своя imperium. С други думи,
ако обявим държавата за длъжник в едно парично отношение, с
това напускаме приложното поле на финансовото право и при30

Сталев, Ж., Мингова, А., Стамболиев, О., Попова, В., Иванова, Р. Българско
гражданско процесуално право. 9 прераб. и доп. Изд., първо изд. по действащия
ГПК, С., Сиела, 2012 г.
31 В този смисъл виж и Решение № 63/24.02.2010 по гр.д. № 810/2010 на Пазарджишкия окръжен съд; Решение от 09.06.2011 г. по т. д. № 1699/2010 на Софийски градски съд, Търговско отделение; Решение № 1077/04.07.2011 г. по гр.д. №
1436/2011 на Софийски Апелативен съд; Определение № 13222/10.08.2011 г. по адм.
д. № 13279/2011 г. на ВАС; Определение № 2447/02.02.2012 по адм. д. № 2125/2012
г. на ВАС;
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знаваме, че отношението е от гражданскоправен структурен тип.
Считам, че държавата не е равноправен субект в публичните отношения в системата на средствата от СКФ (не е лишена от своя
imperium), особено когато участва в режим на споделено управление
на средствата от фондовете с Европейската комисия, съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), РЕГЛАМЕНТ
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета (финансов регламент) и РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален
фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна
на Регламент (EO) № 1260/1999.
Съгласно чл. 4 от ДФЕС:
„1. Съюзът разполага с компетентност, споделена с държавитечленки, когато Договорите му предоставят компетентност, която не
се отнася до областите, посочени в членове 3 и 6.
2. Споделената компетентност между Съюза и държавите-членки, се прилага в следните основни области:
а) вътрешен пазар;
б) социална политика, що се отнася до аспектите, определени в
настоящия договор;
в) икономическо, социално и териториално сближаване;
г) селско стопанство и рибарство, с изключение на опазването на
морските биологични ресурси;
д) околна среда;
е) защита на потребителите;
ж) транспорт;
з) трансевропейски мрежи;
и) енергетика;
й) пространство на свобода, сигурност и правосъдие;
к) общи проблеми на сигурността в областта на общественото
здраве, за аспектите, определени в настоящия договор.“.
В най-новата си практика, Върховният административен съд изоставя разбирането си за гражданско-правната природа на отношенията между УО и РА с бенефициерите. Тезата за допустимост на
съдебното оспорване по административен ред се възприема и в по49

новата практика на ВАС – ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 15062 от 12.12.2014
г. по адм. д. № 14629/2014 г., V отд. на ВАС; Определение № 930
от 27.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 13877/2014 г., III о.; Определение № 10168/18.07.2014 г. по адм. дело № 8672/2014 г.; Определение № 5615/18.05.2015 г. по а.д. № 1150/2015 г., 3 отделение, I колегия на ВАС, Решение №13764/16.12.2015г. по адм.д.№7197/2015г.
на ВАС-седмо отделение , Определение №1915/19.02.2016г. по
адм.д.№13671/2015г. на ВАС-петчленен състав, втора колегия и Определение №1986/23.02.2016г. по адм.д.№1387/2015г. на ВАС Петчленен състав – II колегия др. В Определение №10878/19.10.2015г. по
адм. д. №1039/2015г. на ВАС – Осмо отделение, се посочва, че: „Аналогичен на обсъждания спорен правен проблем е бил вече предмет
на тълкувателния въпрос по Тълкувателно дело № 1/2015г. на ОСК
на ВАС по т.1, а именно : „Какъв е правният характер на актовете на
органите на Разплащателна агенция –ДФ „Земеделие“ по чл. 26, ал. 1,
т. 3 и чл. 33 от Наредба №9/2008г. на министъра на земеделието и горите и подлежат ли те на съдебно обжалване по АПК?“. Макар още да
не е публикувано, решение по този въпрос е взето, като мнозинството
от съдиите във Върховния административен съд са на мнение, че в
този случай, който е аналогичен с процесния, тези актове подлежат на
съдебно обжалване по АПК като индивидуални административни актове.“ Софийски Апелативен съд, Търговско отделение, 6-ти състав,
Решение№404/02.03.2016г. По т.д. № 456/2016г.
В Определение № 15062 София, 12/12/2014 по адм. Дело №
14629/2014 на Върховния административен съд на Република България се посочва, че отношенията между изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и „Бул Аква
Фиш“ ООД са административни, а не са равнопоставени, което обстоятелство не се променя от сключването на договор между тях №
100/27.08.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
„Настоящият съдебен състав намира, че общностното право изисква
необходимостта от извършване на проверки, както при предприемане
на определена мярка, така и в процеса на нейното прилагане и оценка
поведението на бенефициентите. В случая се извършва контрол на
разходване на публични финанси и не може да се приеме логиката,
че отношенията между субектите от такива на власт и подчинение се
трансформират в равнопоставени след сключване на договор, особе50

но след изтичане на неговия срок. При неяснота и липса на прецизност на нормативната уредба, съдът е длъжен да се съобрази с общите
принципи на правото и да тълкува правните институти с оглед сферата, в която се осъществяват. В подкрепа на този подход към разглеждания проблем са принципните мотиви, изложени в решение на СЕС от
13 март 2008 г. По съединени дела Vereniging Nationaal Overlegorgaan
Sociale Werkvoorziening (С-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06)
Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06) по повод
структурните фондове на Общността, както и за отменяне и възстановяване на финансова помощ от Общността.
Очевидно Съдът на Европейския съюз не поставя под съмнение
административния характер на отношенията между управляващите
органи и бенефициерите при формиране на своите правни изводи.
В настоящия случай също следва да се приеме, че отношенията се
развиват между неравнопоставени правни субекти, а това обстоятелство се разбира и признава от двете страни по спора.“.
На 11.12.2015 г. е издадено и оповестено в интернет страницата на Върховния административен съд Тълкувателно решение
№ 8/2015 по Тълкувателно дело № 1/2015. На 25.11.2015 г., по искане на Омбудсмана на Република България и министъра на правосъдието, бе образувано тълкувателно дело № 8/2015 г. на Общото събрание
на съдиите от Първа и Втора колегии на Върховния административен
съд за приемане на решение по въпросите:
1. Подлежат ли на контрол за законосъобразност от административния съд актовете на Управляващия орган за налагане на финансова
корекция или отказ за верифициране на суми по договори за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на оперативните програми,
съфиннансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд?
2. Действат ли управляващите органи в хипотезата на обвързана
компетентност при изпълнението на препоръки от страна на одитиращия орган по смисъла на чл. 62 от Регламент /ЕО/ 1083/2006 г. и
на сертифициращия орган по смисъла на чл. 61 от Регламент /ЕО/
1083/2006 или разполагат с оперативна самостоятелност?
Видно от разпореждането на съдията –докладчик от 15.03.2016 г.
по искането на омбудсмана и министъра на правосъдието по първия
тълкувателен въпрос, същият счита, че са недопустими с оглед последвалата образуването на тълкувателното дело изрична законодателна
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уредба на материята, обхващаща заварените случаи на висящи съдебни
производства, чийто предмет са оспорвания на актовете на УО за налагане на финансови корекции по безвъзмездно предоставени средства
от европейските фондове. До този момент не е оповестено какво е решението от закритото заседание на Общото събрание на колегиите на
Върховния административен съд за произнасяне по допустимостта на
искането на омбудсмана на РБ и министъра на правосъдието.
Правилото, според което националната правна система трябва
да осигури ефективна правна защита, следва да се разбира и прилага в смисъл тази защита да се вмести в рамките на съществуващите
правни механизми за защита, без да се налага на държавите членки,
респ. на техните съдилища, да „създават“ нови процедурни механизми („инструменти“) или нови средства за удовлетворяване на накърненото право. Такива механизми в българското право са установените
от Административнопроцесуалният кодекс по отношение на издаването, административния и съдебен контрол върху индивидуални административни актове. Това следва и от разпоредбата на чл. 120 от
Конституцията на Република България32.
Решение С (2013) 9527 от 19.12.2013 г. Европейската комисия
одобри нови Насоки за определяне на финансови корекции, които да
бъдат извършвани от Европейската комисия, на разходите, финансирани от Европейския съюз съгласно принципа на споделено управление, при неспазване на правилата за обществени поръчки, които на
практика отменят до сега прилаганите. Бяха направени изменения
32

Според тълкуването му по задължителното за приложение Решение №
21/26.10.1995 г. на КСРБ по к.д.№ 18/1995 г.... „Съгласно чл. 120, ал. 2 от Конституцията гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, включително вътрешнослужебните, щом тези актове
нарушават или застрашават техни права или законни интереси и не са изключени
изрично със закон от съдебно обжалване.“ Тъй като държавите членки трябва да гарантират, че съществува ефективна уредба за разглеждане на жалби във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2007–2013г.
и програмен период 2014–2020г., то не е необходимо да се създава специална такава
по отношение на административното и съдебното оспорване на актовете, с които се
установяват по основание и размер финансовите корекции. Действува принципът
за процесуалната автономия на държавите членки, съгласно който държавата членка има задължението да се осигури пълен ефект на нормите на правото на ЕС, като определянето на компетентните юрисдикции и на процедурните правила, чрез
които да се реализират правата, извличани от общностното право, е функция на
правните системи на държавите-членки.

52

и допълнения в МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ПРИ
ВЪЗЛАГАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
И НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО И
ФОНДОВЕТЕ ОТ ОБЩАТА ПРОГРАМА „СОЛИДАРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ“33, приета с Постановле-

ние № 134 на Министерския съвет от 2010 г. Постановлението нямаше как да разреши проблемите в практиката, защото става въпрос
за публичноправни обществени отношения, които следваше да бъдат
уредени със закон.
Защитата срещу актове на ръководителите Управляващите органи
/Разплащателната агенция или оправомощените от тях лица на всеки един етап от проектния цикъл трябва да се извършва съгласно
институционалната и правна рамка, както и традициите в доктрината и в практиката на Република България. Законодателят
най-сетне разреши на законово ниво, поставените по-горе за дискусия проблеми, в съответствие с разпоредбите на член 74, пар. 3 от
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвет, а именно: държавите-членки гарантират, че съществува ефективна уредба за разглеждане на жалби във връзка с европейските структурни
и инвестиционни фондове. За обхвата, правилата и процедурите във
връзка с тези разпоредби отговарят държавите- членки съгласно
тяхната институционална и правна рамка.
33

В сила от 13.07.2010 г., приета с ПМС № 134 от 2010 г.Обн. ДВ. бр.53 от
13 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли
2013г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2014г.,изм. и доп. ДВ. бр.93 от 11 Ноември
2014г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г.
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С приемането на новия закон указва и обхвата на Управление на
Структурните фондове на ЕС, който включва Фонда за Европейско
Регионално Развитие, Европейския Социален Фонд, Кохезионния
Фонд, Европейския Земеделски Фонд и Европейския Морски и Рибарски Фонд. Законът включва общи процедури за усвояване на средства, достъпни чрез оперативните програми за периода 2014–2020. В
мотивите на законопроекта бе посочено:
„Тези отношения е предвидено да възникват въз основа на два различни института на административното право: Административният договор е основната форма при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ; Финансовите корекции се определят по основание и размер с индивидуален административен акт. За разлика от индивидуалния
административен акт, административният договор не е общо уредена
правна фигура в рамките на кодификацията на административния процес, а само в разновидността на споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Същевременно възможностите
на този институт са добре изследвани в българската административноправната доктрина, той е въведен в позитивното право на редица европейски страни, където се е наложил и като съответен при уреждането
на отношенията, свързани с предоставянето на финансова подкрепа със
средства от европейските фондове. Правната логика на възникване и
развитие на правоотношенията между управляващия орган и бенефициерите на плоскостта на административно-правните отношения е основополагаща и за ясното регламентиране на процедурата по извършване
на финансови корекции. Тя завършва с акт, в който също се обективира
властническо волеизявление на административен орган. Правото на защита на бенефициерите срещу актовете на административните органи,
основана на общата клауза съгласно чл. 120 от Конституцията на Република България. С оглед необходимостта от гарантиране на ефективност при усвояване на средствата от ЕСИФ и минимизиране на риска
от тяхната загуба, проектът на закон предвижда някои особени правила
по отношение на съдебния контрол върху административните актове“.34

34

Портал за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1713, посетен на 01.08.2015г.
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Основният проблем, който трябваше да бъде разрешен при изготвянето му бе създаването на ефективна и лесна за прогнозиране
правна рамка, която да регулира управлението на Европейските средства и която би могла да се използва и за бъдещи програмни периоди.
Позитивните елементи при приемането на закона са:
– Създаване на лесна за прогнозиране среда за прилагане на програмите, финансирани от Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове, като е възможно ясно дефиниране на правата и задълженията на всички участници в процеса;
– Елиминиране на съществуващата фрагментация в законите,
чрез адресиране на дефектите в съществуващите законови
рамки;
– Унификация на процедурите
– Подпомагане на режима на публично право, отнасящо се до
управляващите власти и бенефициентите на финансова помощ, който отразява техния обект – Европейските Структурни
и Инвестиционни Фондове и публичните фондове;
– Създаване и ускоряване на процедури за обжалване, които не
спират прогреса на усвояването на средства по Европейските
Структурни и Инвестиционни Фондове.
В този аспект, новият закон ще осигури:
– Запазване на съществуващата институционална рамка;
– Подсилване на координацията на всички управленски и контролни нива;
– Прогнозируемост;
– Прозрачност, адекватност и ефективност в системата на европейските фондове, като част от финансовата система на Република България;
– Унификация и опростяване на процедурите;
– Достъп до безвъзмездна финансова помощ, достъпна чрез административни договори;
– Поставяне на държавните вземания от финансови корекции,
идващи от несъответствия, на равно ниво с вземанията от програмните периоди от 2007–2013 и 2014–2020;
– Ефективна защита на правата на бенефициентите пред административните съдилища и ВАС.
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Схема №535

ЗУСЕСИФ се явява специален закон спрямо АПК.

Законът дава основата за изграждане на „Фонд на фондовете“,
който ще работи на базата на споразумения с управляващите власти
на съответната оперативна програма; поставя специфични регламенти за обществени поръчки и сключване на договори, които ще важат
за бенефициери, които са извън обсега на Закона за обществените
поръчки; уточнява правилата за кандидатстване, отнасящи се до получаване на безвъзмездна финансова помощ, обществени поръчки,
нередности и санкции, които ще се приемат до шест месеца след влизането в сила на регламента.36

35

Източник:Министерство на финансите

36 Goleminova,S.Challenges and opportunities facing the Legal and Institutional

framework for the Management of European Structural and Investment Funds in
Bulgaria. European Structural and Investment Funds Journal. Special Issue on Practices
and Experiences from Member States and Beneficiaries. No4/2015.Volume 3, Number 4,
239–243
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Що се отнася до финансовите инструменти, то те са бъдещето на следващия програмен период, чиито основи са поставени
в предходния период 2007–2013. Европейският съюз си поставя
конкретни цели при разходването на общия европейски бюджет.
За периода 2014–2020 те включват:37 Основната мисия на ЕИБ е да
подпомага интеграцията, балансираното развитие и икономическото
и социалното сближаване на държавите-членки на ЕС чрез финансиране на инвестиционни проекти. За програмния период 2007–2013 г.
Европейската комисия (ЕК) създаде три нови инструмента на политиката на сближаване, които да подпомогнат държавите-членки и регионите да изградят стабилно и ефективно управление на фондовете
и да подобрят ефекта от използването на инструментите за финансов
инженеринг. В тясно сътрудничество с ЕИБ и с др. финансови институции ЕК разработи инициативите JASPERS, JEREMIE и JESSICA.
 Осъществяване на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на стратегията „Европа 2020“
 Поставяне на акцент върху резултатите
 Постигане на възможно най-голямо въздействие на финансирането от ЕС
 Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
 Програми, управлявани от ЕК
 Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

Какво включват ЕСИФ
Селскостопанска
Регионално
Заетост
Рибарство
политика
развитие
• Директни плаща- • Европейски фонд за • Европейски со- • Европейски фонд
ния и пазарни мерки регионално развитие циален фонд
за морско дело и
• Европейски земе- • Кохезионен фонд
рибарство
делски фонд за развитие на селските
райони
Управляват се от правителствата на държавите-членки (управляващи органи)

37

Ирена Младенова, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
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Средствата, управлявани от държавите-членки възлизат на
80% от бюджета на ЕС.

ЕСИФ: Общ бюджет за периода 2014–2020: 454 млрд. евро
• Основен инвестиционен механизъм на ЕС

До 2023 г. се очаква посредством ЕСИФ да се осъществят критичното ниво от инвестиции в приоритетните за ЕС области
• Отговор на потребностите на реалния сектор чрез създаване на работни места и подпомагане на устойчив растеж на
европейската икономика

Държавите-членки се ангажират да:
• Подпомогнат над 2 млн. фирми за повишаване тяхната конкурентоспособност, разработването на продукти, навлизането на нови пазари и създаването на нови работни места
• Инвестират в инфраструктура като: броудбанд, ИТ и телекомуникации, водоснабдяване. Това ще помогне на
държавите-членки – и особено на по-слабо развитите – да
подобрят стандарта на живот и да направят бизнес средата
по-конкурентна
• Използват средствата за инвестиции в умения и адаптиране на работната сила, като дадат възможност на десетки
милиони хора, вкл. младежи, бежанци и законни имигранти
да се обучат, преквалифицират или създадат нов бизнес.
Кое финансиране е безвъзмездно, и кое – финансов инструмент
Грант
Финансов инструмент
Същност
Безвъзмездна помощ
Пазарен механизъм за финансиране (дългово, дялово)
Необходимо е проектът да има
потенциал да генерира приходи
Как се управлява Обикновено от управляващ Чрез финансови посредници –
орган и/или междинно звено пазарни субекти (напр. банки,
фондове за рисков капитал и
др.)
Кога се предоставя След изпълнение на проек- Преди изпълнение на проекта
та, чрез възстановяване на
направените разходи
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Какво представляват финансовите инструменти:
Пазарно финансиране – през финансови посредници
Адресира затруднен достъп до финансиране
Може да бъде:
• Дългово – заемен капитал (напр. гаранционен фонд);
• Дялово – инвестиция в капитала (напр. фонд за рискови
инвестиции).
Някои ползи от финансовите инструменти
ПОЛИТИКИ
Мултиплициращ ефект за публичния ресурс (x2.4 в България през предходния програмен период)
Подкрепата е достъпна до по-голям брой компании / реципиенти – средствата са „рециклируеми“
Дисциплиниращ ефект върху компаниите, което ги стимулира да търсят
устойчиви проекти
Пазарен подход при управлението на публични средства – професионален
подход при оценката на проекти, което минимизира бюрократичните процедури
КОМПАНИИ
Достъп до финансиране когато е необходимо – т.е., преди осъществяването
на инвестицията; така се променя подхода от „когато има грантове“ към „каквото е необходимо за развитие на компанията“
Повече гъвкавост по отношение допустими разходи, което отговаря на
специфичните и променящи се потребности на компаниите
Предвидимост на цената за финансирането. Грантовете не са „безплатни“,
при тях има много индиректни разходи (вкл. време, разходи за консултантска
помощ, предварително финансиране на проекта и др.)

На базата на това, чрез приемането на правни и организационни промени, България ще адресира всички управленски и
правни предизвикателства, отнасящи се до оперативните програми и кохезионната политика за периода 2014–2020.
В рамките на управлението и контрола на средствата от фондовете на ЕС важен въпрос е изследването на правните отношения досежно държавните помощи.
На основание чл. 21, ал. 4 от Закона за публичните финанси Министърът на финансите издаде указания изх. № ДПРС-1/04.02.2015
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година за извършването на оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи във връзка с прилагането на режима
по държавните помощи.Управляващите органи на оперативните програми са администратири на помощ. Държавите членки трябва да
спазват правилата за държавната помощ. Държавна помощ е налице,
ако са изпълнени разпоредбите на член 107, параграф 1 от Договора:
всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на
държава членка, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени
предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга
търговията между държавите членки. Доколкото е налице държавна
помощ, държавите членки са задължени да уведомяват Комисията
за държавната помощ и не могат да приведат в действие държавната
помощ, докато Комисията не одобри помощта. Все пак определени
мерки са освободени от задължението за уведомяване, тъй като те
са съвместими с Договора, когато отговарят на определени условия
(групово освобождаване) или не представляват държавна помощ (de
minimis). Въпреки че процесът на подбор е от решаващо значение за
оценката на съответствието с правилата за държавна помощ, целта
на проверките на управлението е също така да се провери дали дадена операция съдържа елемент на държавна помощ и след това да
се гарантира спазването на разпоредбите, предвидени в съответното
правно основание. Правната рамка на държавните помощи:
• Договор за функционирането на ЕС (чл. 107–109);
• Вторично законодателство – Регламенти;
• Практика на Съда на Европейския съюз;
• Закон за държавните помощи и Правилник за прилагане
на ЗДП;
• Закон за публичните финанси;
• Проект на Закон за ДП.
• Примерни текстове от Регламент (ЕС) 1303/2013, въвеждащи задължение за спазване на правилата за ДП

60

Схема№638

Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България определя стратегическата рамка на държавната политика в областта, за периода 2014–2020 г. Подготовката и приемането на стратегията съвпада с важен етап от развитието на страната
като член на Европейския съюз Предвид това, една от задачите на
Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки
в България е да се гарантира изпълнението на предварителните условия за подписване на Споразумението в частта обществени поръчки.
Същевременно е необходимо тя да осигури постигането на националните цели, определени в съответствие със Стратегията „Европа 2020“
за интелигентен и устойчив икономически растеж. За реализирането
на тези цели в рамките на единния европейски пазар, в началото на
2012 г. органите на Съюза предприеха мащабна реформа на законодателството в областта на обществените поръчки.
38

Източник:Министерство на финансите
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Секторът обществени поръчки функционира като съвкупност от
редица фактори, чието взаимодействие може да се разглежда като
система. В основата ѝ е приложимата нормативна уредба. Тя урежда
отношенията, които възникват във връзка с подготовката, провеждането, обжалването, възлагането и контрола на обществените поръчки
и определя статута и правомощията на органите в тази област.
От м. октомври 2004 г. влезе в сила Закон за обществените поръчки, който за първи път транспонира европейски директиви – 93/37/
ЕИО, 93/36/ЕИО, 92/50/ЕИО, 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО в българската
правна система. За период от около 10 години той е изменян 27 пъти.
Шест от промените се определят като особено важни. С три от тях се
въвеждат директивите в областта на обществените поръчки, приети
от 2004 г. Останалите поправки са направени в изпълнение на национални политики в областта на обществените поръчки. Налице са и
множество други изменения, чрез които се уреждат отделни случаи
или се отразяват несъществени технически редакции по текстовете.
Към настоящия момент е приет нов Закон за обществени поръчки39, обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май
2016 г.
Една от най-важните реформи в областта на управлението на
обществените поръчки е преминаването на Агенцията по обществени поръчки от Министерство на икономиката към Министерство на
финансите, където всъщност ù е мястото. По този начин цялата контролна система се намира във финансовото ведомство, там е и Аген39

Марков, М.; Димова, Ел.; Александров, Ал.; Кацарова, М.: Обществени поръчки 2016 г., изд. комплекс Труд и право; КАЗАНДЖИЕВА, Мария Управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 2016 г., изд.
комплекс Труд и право; Огнянова, Поля Времеви рамки: Анализ на правилата относно срока на изпълнение на обществената поръчка, 2016 г., ЗОП Плюс; Огнянова, Поля Размисли на предела: Какви предизвикателства при възлагането може да
създаде проекта на нов Закон за обществените поръчки, 2015 г., ЗОП Плюс; Стоянов, Ив. Вторият ЗОП: Аналитичен преглед на основните моменти в проекта на
ППЗОП, 2016 г., ЗОП Плюс; Панчев, В. Нов ЗОП, нов контрол: Предварителният
контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, съгласно новото
законодателство в сектора, 2016 г., Панчев, В. Поръчки под контрол: Минало,
настояще и бъдеще на предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по
обществени поръчки, съгласно действащото законодателство и проекта на нов
ЗОП; http://zopplus.com/; Цокова, д-р, Полина Обществените поръчки в сила от
15.04.2016 г., Български законник

62

цията за държавна финансова инспекция, и преместването на АОП
би следвало да даде повече синхрон при контрола. В новия ЗОП се
залага на предварителния контрол от страна на Агенцията по обществени поръчка. С преминаването на АОП към министъра на финансите
следва да се създадат предпоставки за провеждане на единна политика в областта на обществените поръчки чрез обединяване в общо
ръководство на органите, отговорни за методология, мониторинг,
централизирано възлагане, предварителен и последващ контрол. Би
следвало да се подобри финансовото и ресурсното обезпечаване на
АОП, особено във връзка с предвиденото в новия закон разширяване
на обхвата на предварителния контрол, осъществяван от агенцията.
Би следвало да се създадат по-благоприятни условия за реализиране на Националната стратегия за обществени поръчки, която е важно
условие за изпълнението на Споразумението за партньорство. От успешното реализиране на тези цели зависи възможността страната да
получи значителни средства по линия на Европейските структурни
фондове, доколкото тези средства ще бъдат разходвани чрез възлагане на обществени поръчки.
С оглед на направеното изследване и очертаните предизвикателства пред теорията и практиката, се обосновава и необходимостта в
рамките на научния форум „Предизвикателства пред финансовото
управление и контрол на средствата от Европейския съюз“ да бъдат изследвани темите, свързани с:
 Правни основи и източници на обществените отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на управление и контрол на публичните средства от ЕСИФ и Общата
селскостопанска политика и кореспондиращото национално
съфинансиране.
 Бюджет и политики на ЕС, вкл. обща селскостопанска политика и директни плащания.
 Основни стратегически и програмни документи на Република
България и ЕС в областта на политиката на сближаване и
общата селскостопанска политика;
 Обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата.
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 Субекти на финансовите правни отношения в системата на
публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране: управляващи органи, Сертифициращ орган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата,
Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС), Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други.
 Финансови правни отношения при управлението и контрола
на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл,
държавни помощи, обществени поръчки, нередности, финансови корекции.
 Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално
съфинансиране – финансови инструменти; фонд на фондовете; фонд за стратегически инвестиции.
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CHALLENGES IN EU FUNDS MANAGEMENT
FOR THE PRE-ACCESSION COUNTRIES
OF THE WESTERN BALKANS

Peter Heil*
This paper provides an overview of the programming, administrative
and financial management requirements of the European Union’s
Instrument for Pre-Accession (IPA) – and compares them with those of EU
cohesion policy. In so doing, it evaluates IPA’s potential to contribute to the
accession process in Chapter 22 – regional policy and the co-ordination of
structural instruments – as well as some other related negotiation chapters.
The result of that critical assessment indicates that IPA is perhaps better
placed to assist IPA countries in their efforts to prepare for accession in
this area than the PHARE programme – the comparable financial support
instrument for Central and Eastern Europe between 1990 and 2007 –was.
At the same time, IPA’s potential is still largely untapped. More could,
and should be done by both the EU and the IPA countries to make more of
the EU’s financial assistance as acatalyst to develop national development
policies. If that were to happen, despite its limited budget, IPA could make
a meaningful contribution to economic development and social cohesion
in all potential candidate and candidate countries, and enhance stability
and co-operation across the entire region.

1. Background
The candidate (and potential) candidate countries of the Western Balkans
– Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro
and Serbia – are currently benefitting from the EU’s Instrument for PreAccession Assistance. (Turkey is also an IPA beneficiary, despite the fact that
its perspectives for accession are nowadays more in doubt than ever before.)
IPA’s general objective is to assist its beneficiary countries in “adopting
and implementing the political, institutional, legal, administrative, social
* Associate Professor, Corvinus University Budapest/(Deputy CEO, Partner –
ALTUS Limited, HUNGARY)
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and economic reforms required […] in order to comply with the Union's
values and to progressively align to the Union's rules, standards, policies
and practices, with a view to Union membership.”1
In more specific terms, IPA has a double mission2, namely to provide
support:
 for political reforms,
 for economic, social and territorial development, with a view to
smart, sustainable and inclusive growth
Under both these missions, IPA is often considered as a pre-cursor to
the EU’s cohesion policy – i.e. the support systems of the structural and
cohesion funds. Managing IPA in itself carries a number of challenges
for the Western Balkan states. In addition, for the period 2014–2020 the
Instrument has undergone a series of important methodological changes,
which require beneficiary countries to adjust their policies and institutions.
Overall, the instrument has become more complex, but it also offers a
number of new options to the pre-accession countries to improve the
efficiency and effectiveness of both their EU integration policies and their
socio-economic development programmes. However, at this stage, not all
of these opportunities are being properly recognised, let alone exploited
– neither by the candidate countries, nor the EU. This paper provides an
overview of the reasons, and hopes to offer some possible solutions.

The management framework of IPA
The Instrument for Pre-accession Assistance should, ideally, be
implemented under decentralised management. This means, that the
beneficiary country is implementing the programme on its own, through
its national administration. In particular, it implements procurement
operations, as well as payments autonomously – with the European
Commission exercising ex-post controls. For this to happen, the EU has
to formally confer management powers on the beneficiary government,
following a thorough examination of its designated management and
control systems. Such decisions are generally taken on a case-by-case
basis, i.e. for a particular policy sector, or management body at a time.
In order to qualify, the beneficiary country has to demonstrate largely the
1

Regulation No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11
March 2014, Establishing an Instrument for Pre-Accession [IPA Regulation] – Article 1
2 Ibid, Article 2
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same sort of capacities for a transparent and regular management of EU
taxpayers money, as a member state would.
In reality, instead of being the mainstream, decentralised management
with ex-post controls is an exception rather than the rule. There is only a
few countries, and within those countries, only a handful of sectors where
it is being applied. Instead, in beneficiary states with a more developed
management capacity, the EU generally opts for decentralisation with
ex-ante controls. This means that while financial management tasks are
carried out by the beneficiary governments, procurement, contracting
and financial management operations are subject to controls by the EU
Commission’s local delegations before they are carried out, i.e. before
they become legally binding. This modality is largely the same as the one
applied for the PHARE3 and ISPA4 pre-accession programmes between
1990 and 2004, in the “new member states” countries of Central and
Eastern Europe. On paper, the same as in PHARE, decentralisation with
ex-ante controls should be the “antechamber” of full decentralisation. It
remains to be seen, whether the latter – i.e. ex-post controls – can indeed
become the mainstream on the Western Balkans. In Central and Eastern
Europe this transition never happened – despite the several millions of
Euros that each PHARE country had invested into capacity building.
IPA countries with smaller and/or less developed administrations
may benefit from IPA projects under centralised administration, which
means that financial management is carried out directly by the European
Commission.
The above three management modalities, i.e.
 Centralised management
 Decentralised management with ex-ante controls
 Decentralised management with ex-post controls existed – on
paper or in reality – also under the PHARE programme, preceding
the EU’s Eastern enlargement in 2004/2007. IPA 2, however,
is offering, from 2014 onwards, another modality imported
from assistance programmes aimed at the EU’s neighbourhood
instrument, and other assistance programmes to third countries.
This new instrument is called sector budget support (SBS). SBS is
connected to the so-called sector approach of IPA.
3

Poland-Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy
Instrument Structural de Préadhésion – the precursor of the Cohesion Fund in the
candidate countries of Central and Eastern Europe, 2000–2007
4
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Sector-based programming has been on the agenda of IPA since the
second half of the previous programming period, i.e. IPA 2007-2013. The
aim of this new approach was to increase the effectiveness of IPA support
by trying to support more comprehensive reforms having a discernible
impact on an entire policy sector, rather than a collection of stand-alone
projects. The EU has made efforts in all candidate and potential candidate
countries to introduce such a sector approach since 2010–2011. This
included the introduction of new types of programming documents in
addition to the traditional project “fiches” well-known from the PHARE
programme. The new types of sector-level programming documents
were designed to structure the programming process further, and force
beneficiary administrations to explore in more detail the sector policy
background of the planned IPA intervention. These efforts came in parallel
to general public administration reform projects, supported, inter alia by the
OECD. Such PAR projects often included components aimed to strengthen
the strategic basis of policy making overall, encouraging pre-accession
countries to develop multi-annual policy and strategy documents, which
were also to serve as the basis for annual budget planning, and the use of
public funds.
In the period 2014–2020 the EU went one step further. On the one
hand, the multi-annual planning horizon of IPA was raised from three to
seven years, and medium-term indicative planning documents (MIPDs)
were substituted by Indicative Strategic Plans (ISP) for all IPA countries.
In these ISPs the EU outlined support strategies for the entire planning
period – just as it would under cohesion policy, with the Common Strategic
Framework.5 On the other, it made possible that – under the “new”
sector budget support modality – IPA directly support beneficiary-owned
sector strategies. Under SBS, traditional planning documents at sector or
project level would be replaced by a more general sector reform contract
at policy level. Sector reform contracts would concentrate not on the
5

Regulation of the European Parliament and of the Council 1303 of 17 December
2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund,
the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural
Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the
Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council
Regulation (EC) No 1083/2006 (Common Provisions Regulation, CPR) – Article 10; and
Annex 1
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detailed description of individual projects, or even project components and
procurement operations – as required under PHARE, or IPA 2007–2013 –
but on the definition of “trigger points” for assistance. Trigger points are
pre-defined policy objectives that – once their attainment has been verified
by the EU – allow the disbursement of a tranche of the EU assistance
committed to the country, and the sector. The actual use of those funds is
then at the discretion of the beneficiary country.
Indeed, traditional financial management rules, even the responsibility
for the financial control of aid operations is, under sector budget support,
entirely transferred to the beneficiary. IPA countries are thus allowed
to use their national institutions, as well as their national legislation
for procurement, accounting, auditing, etc.6 The Central Finance and
Contracts Units (CFCUs), the main project management bodies generally
used by IPA countries for the contracting and disbursement of IPA aid need
not be involved. Once transmitted, IPA funds become the inseparable part
of the beneficiary countries’ budget revenues. Audits are, as a rule, carried
out by the national audit institutions – not by the Commission, or the EU
Court of Auditors.
True, sector budget support comes with conditions attached. Before
making use of SBS, each IPA country, in each sector to be supported under
that modality, has to demonstrate that it complies with a number of preconditions. These include:
 The existence of a national sector policy and strategy of appropriate
quality;
 A well-defined and functioning co-ordination framework for the
institutions participating in the sector;
 Functioning coordination mechanisms between the government
institutions themselves, with donors and with non-government
actors in the sector;
 The ability to define and guarantee the financial means supporting
sector policy in over a medium-term budget perspective (i.e. beyond
the traditional annual budget planning);
 A performance assessment framework, i.e. the ability to measure
and monitor the implementation of the sector policy and strategy
based on objective criteria;
6

DG Enlargement Sector Budget Support Guidelines, January 2014 – Chapter 4.8,

p. 38

71

 The existence of a public finance management reform process,
leading to the establishment of principles such as managerial
accountability, and a transparent management of public funds; and,
last but not least,
 The overall stability of the macro-economic policy framework in
the country.
In general terms, it is fair to say that the above sector approach criteria7
seek to verify the existence of a transparent as well as reliable policy
and financial management framework in the IPA countries comparable
to those in a member state. However, they do so without invoking the
huge administrative burden of implementing or directly controlling,
through the EU Commission, every single financial operation in every
single IPA project. If applied across the board, SBS could make the huge
investments into maintaining dedicated IPA management bodies – such as
Central Finance and Contracts Units – unnecessary. Even the use of EU
procurement rules designed for external assistance programmes8 – which
in itself further increases the administrative burden and reduces the ability
of IPA countries to use EU funds – could be omitted.
Is then SBS the miracle cure to all the woes of pre-accession assistance?
Yes and no. The answer is, unfortunately, complicated – and can be given
only in view of the accession requirements related to EU cohesion policy,
i.e. Chapter 22 of the accession negotiations.

3. Accession requirements related to EU cohesion policy
The accession criteria related to Chapter 22 of the negotiations –
Regional policy and the co-ordination of structural instruments – have
been largely unchanged since the Eastern enlargement of 2004–2007. In
general terms, they relate to
 Legal framework – i.e. the formulation of national development
policy frameworks, territorial administration and statistics, public
procurement, state aid as well as budget planning and management;
7

A Quick Guide to IPA Programming – European Commission, DG Enlargement
2014, p. 37
8 Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG) –
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-andpractical-guide-prag_en
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 Administrative Capacity – i.e. the existence of management bodies
required by the EU regulations, and the availability of qualified
staff.
 Programming – i.e. the ability of the prospective member state to
devise multi-annual development programmes and guarantee their
budgets over the entire programming period;
 Financial management and control – i.e. the ability to comply
with the strict requirement of responsible, regular, transparent and
verifiable management of EU taxpayers money in the framework of
the mainstream public financial management system;
 Monitoring and evaluation – i.e. the definition and continuous
tracking of objective criteria measuring the achievement of
programme goals and the evaluation of the socio-economic impact
of interventions co-financed by the EU
 Statistics – i.e. the availability of reliable information as regards the
main indicators needed for the tracking of programmes’ progress
and impact.
In addition, from 2014 onwards, the EU has introduced a series of exante conditionalities for member states, which should be fulfilled before
the start – or at least soon after the start – of claiming the EU’s financial
support under cohesion policy. There are both conditionalities of a policy
and of an institutional nature.9 They do not, however, fundamentally
change accession requirements from a financial management perspective.
The challenge of complying with the above criteria is well known
to all EU member states, as well as the IPA countries. On the one hand,
candidates for accession, as an “opening benchmark” for negotiations
under Chapter 22, are expected to lay out detailed plans for the legal
harmonisation and institution building processes that should ensure
that, by the date of accession, they can indeed design and implement
cohesion policy programmes in a regular, transparent as well as effective
and efficient manner.10 The implementation of these “Chapter 22 Master
Plans” will cost millions of Euros – just as it has in all “new member”
states before 2004/2007. IPA will have to co-finance a series of dedicated
9

See Annex XI of Regulation 1303/2013 (CPR)
See for instance the „Action Plan for Meeting EU Cohesion Policy Requirements,
Chapter 22 – Regional policy and the co-ordination of structural instruments” – Ministry
of Foreign Affairs and EU Integration, Montenegro, August 2015. A similar plan is being
devised at the time of preparing this paper in Serbia.
10
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institution building programmes, covering simultaneously the development
of policies, methodologies, institutions as well as human resources in all
candidate countries.
Maintaining these systems upon accession will cost even more. It is
not by accident that cohesion policy programmes generally allow spending
4% of all programme credits on “technical assistance”, i.e., among others
on financing the management and control systems responsible for the
implementation of partnership agreements and operational programmes.11
In Central and Eastern European countries, technical assistance funds may
amount into dozens of millions of euros. The staff needed to implement
cohesion policy programmes often runs into the thousands. And all this
does not yet cover the costs and human resources that project beneficiaries
need to invest into the preparation, implementation and reporting of their
projects co-financed by EU regional policy
Unsurprisingly, the financial management of EU regional policy
has been traditionally regarded as complicated and bureaucratic by
many stakeholders, as well as the general public. The fact that all that
administration is apparently unable to avoid the investment of substantial
public funds into sometimes spectacularly wasteful, even useless projects12,
or to prevent corruption, has lead to repeated scandals in many member
states. Ultimately, these problems have given rise to political demands to
substantially curtail cohesion policy.
No wonder that simplification, the proportionality of administration
requirements, or reducing the administrative burden on beneficiaries have
been recurring topics during the periodical reforms of cohesion policy.13
The inclusion of specific plans to reduce red tape are a compulsory
requirement in all Partnership Agreements – the seven year strategic
contracts between the EU and the member states regulating the use
of cohesion policy credits.14 Whether or not these efforts will lead to a
substantial reduction of bureaucracy, and ultimately ease the challenge
related to the financial management and control of cohesion policy funds
11

Regulation 1303/2013 (CPR) – Title VI, Articles 58–59
In Hungary, for example, a major scandal was caused by a tourism project containing the erection of a sightseeing „tower” of 40 centimetres, costing over 130.000
thousand euros… http://index.hu/belfold/2009/10/04/40_centis_kilato_epult_40_millioert_bodrogkereszturon/
13 See, for example, Paragraph (43) of the Preamble of Regulation 1303/2013 (CPR)
14 Regulation 1303/2013 (CPR) Article 15.
12
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in current and future member states, remains to be seen.15 In any case, they
should not be expected to reduce the challenge for future member states to
comply with EU accession requirements in Chapter 22.

4. Meeting the Challenge – the road from IPA to Cohesion Policy
Reading national plans for accession – “National Plans for the Adoption
of the Acquis”, as they are generally called – of different Western Balkans
countries, one may gain the impression that several governments seem to
equate the preparations for cohesion policy with the effective management
of the IPA programme. Indeed, even the EU’s annual reports on the progress
of potential candidate and candidate countries towards accession seem to
place the emphasis of their Chapter 22 analyses on the management of
pre-accession assistance. And, it is perhaps not unfair to say that officials
working for DG Enlargement (the directorate general in charge of the IPA
programme) have traditionally had a different perspective on regional
policy preparations than those working for the cohesion policy DGs (DG
Employment and DG Regio). Nevertheless, this approach is rather wrong.
As it has been demonstrated by a number of Central and Eastern
European member states, in less developed countries, the relative share of
cohesion policy from the overall amount of public investments may reach
80–90%.16 On the Western Balkans as well, EU funds may be expected to
become, upon accession, the backbone of socio-economic development
programmes. Accordingly, the rules applying to the planning and
management of cohesion policy programmes will, explicitly or implicitly,
also determine the legal, institutional and methodological frameworks
of national development policy. Accordingly, the financial management
challenge of cohesion policy is fundamentally different from those of preaccession programmes. IPA and PHARE are based on a set of rules, and a
set of institutions that are dedicated to them. In general, in any candidate
country, Central Finance and Contracts Units only manage IPA funds (and
the related co-financing). The Practical Guide (PRAG) is only used for
procurement operations under IPA – especially as it is written in English, and
15

P. Heil – T. Tétényi: The use of new provisions during the programming phase of
the European structural and investment funds, European Commission, Directorate General for Regional and Urban Policy, 2016.
16 VIth Report on economic and social cohesion, European Commission, 2011 –
p. XVII.
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is not available in the official languages of the candidate countries. Cohesion
policy programmes, however, are designed, implemented and controlled in
the mainstream public policy and financial management systems, using
national procurement rules of the member states. Accordingly, IPA can
only contribute to pre-accession preparations in Chapter 22 inasmuch as it
allows the gradual development of the applicable national institutions and
methods. At that means: IPA alone cannot ensure the preparation of any
candidate country for cohesion policy. In some more detail – based on the
list of cohesion policy requirements set out above in Chapter 3 – the role
of IPA could be summarised as follows:
4.1. Legal framework
IPA funds can of course be used to revamp candidate countries’ public
financial management systems, state aid schemes and procurement rules,
etc. However, as long as national procurement legislation may not be
applied to the use of IPA funds, candidate countries cannot practice for
cohesion policy.
Using national procurement rules is not per se excluded by the IPA
regulations. E.g., it may be applied in procurement operations by grant
beneficiaries. Major projects owned by government agencies, however,
are usually implemented under PRAG. This alone is sufficient to severely
limit candidate countries absorption capacity. The number of experts
fully conversant with PRAG – even if national procurement legislation is
already fully harmonised – is always be very limited. And not using IPA
funds in a speedy and reliable manner will automatically be seen as a sign
of the candidate country not being ready for accession in Chapter 22.
The only real solution here would be to push ahead with the
harmonisation of national procurement rules, and allowing these to be
used in all IPA programmes and projects, as soon as possible. This would
have two preconditions:
 First, national governments should give up any policies to provide
national producers with advantages in public procurement.
Naturally, this can be a highly political decision. Still, it is in the
interest of the Western Balkans countries, especially with a view to
their ability to use pre-accession assistance in a speedy manner.
 Second, the EU should accept national rules in every (potential)
candidate country. This may also be a difficult step – EU delegations
would need to get accustomed to work in the local language, and
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on the basis of legislation that is not devised by the EU. Still, the
same is already practice in all member states. EU auditors are able
to work with national legislation everywhere. So why should it not
be possible for the pre-accession countries?
4.2. Administrative capacities
The decision about the bodies in future managing cohesion policy is,
in most pre-accession countries, a decision that is taken at a more mature
stage of the accession process. Usually, their designation is made during
the closing stages of the negotiations. In reality, at least some strategic
decisions – e.g. the responsibility for the co-ordination of national socioeconomic development policies, or the role of the standard IPA management
bodies, such as the NIPAC and her/his supporting secretariat, the National
Fund, or the CFCU, etc. – could be decided much earlier. There is a lot
of experience available in new member states, and the Western Balkans
countries can also learn from each other. IPA can certainly finance the
necessary studies and institution building programmes.
On the other hand, the roles of the standard IPA bodies are not
necessarily compatible with those required under cohesion policy:
 On the positive side, the national fund’s role of channelling EU
funds between the EU and the national budget will also be necessary
after accession. Also, the CFCU has many features of a managing
authority, or of an intermediate body. In some countries CFCUs
have lived on after the expiry of all pre-accession programmes as
central procurement units.
 On the negative side, the concept that a single CFCU could serve
the needs of an entire member country in terms of managing
programmes or projects, will certainly not be applicable
everywhere. Much rather, there should be implementing agencies
similar to the CFCU in all major sectors, where cohesion policy is
expected to play a role after joining the EU. In every country, there
should be “pre-managing authorities” or “pre-intermediate bodies”
in policy areas such as economic competitiveness, transport,
environmental policy, education, employment and social affairs,
or public administration reform. Accordingly, the policy of the
EU to concentrate management capacity in a single procurement
unit – while it may make sense for IPA – rather hinders accession
preparations.
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Furthermore, whether or not a future member state envisages the
launch of decentralised regional development programmes, there will
certainly be a need for absorption capacities at the regional or local level.
Unlike IPA, cohesion policy entails the implementation of many thousands
of development projects, and they cannot be handled by any CFCU, not
even any government office. Municipalities and – where they exist –
regional governments – need also be ready for cohesion policy. Again,
IPA does provide some training ground through cross-border co-operation,
where the participation of local players is well established practice. On
the other hand, the current Indicative Strategy Papers for IPA 2014–2020
do not define a “regional development sector” in any of the pre-accession
countries. “Territorial development”, where it exists, rather refers to crossborder co-operation. In the second half of the current planning period, this
should be reconsidered by both the EU and the pre-accession countries.
In any case, the development of human resources, training, coaching
and the dissemination of good practices from member states is certainly
possible under IPA.
4.3. Programming
The IPA framework does not require the preparation of a seven-year
Partnership Agreement between the EU and the IPA countries. Also, the
programming requirements of any strategy are substantially less demanding
than those under cohesion policy. To a large extent, this is unavoidable.
IPA has only limited resources, and indeed, its programming should not be
overcomplicated.
Furthermore, the sector approach of IPA would encourage the
definition of the type of sector strategies which would, in a member state,
be the basis for operational programmes. Indeed, under IPA 2007–2013,
Turkey, Macedonia and Montenegro already had the opportunity to
manage operational programmes designed along the lines of cohesion
policy programmes. The programming methodology of those programmes
was effectively provided by DG Regio. The overall approach of those
guidelines was indeed very progressive: in general terms, it encouraged
IPA countries to test all possible approaches to programming that were
otherwise be allowed or prescribed under cohesion policy.
Unfortunately, the programming formats of cohesion policy have
been substantially revised for the period 2014–2020. The reinforced link
to the EU 2020 strategy, requirements related to the concentration of
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funds into a limited number of priority areas, and result orientation are
not fully compatible with the approach of IPA. Indeed, whether or not
“operational programmes” are favoured by the EU in this IPA period, is
rather unclear.
At the same time, Montenegro and Serbia are already engaged in
negotiations also under Chapter 22, and as such, they are considering the
launch of multi-annual regional development programmes under IPA.
Albania and Macedonia are establishing comprehensive national regional
development policies and institutions – but they need to do so with little or
no participation by IPA – for the moment at least.
Overall, socio-economic development has, in the first half of the
planning period, played a rather secondary role in IPA. True, the Western
Balkans Investment Framework has invested substantial funds into the
development of transport, environmental and energy infrastructure.
However, WBIF’s programming approach – based on a “single project
pipeline” rather than fully-fledged sector operational programmes – is only
partially compatible with that of cohesion policy. Furthermore, under the
co-ordination of the European Investment Bank, there are preparations
to introduce financial instruments – refundable loans, guarantee products
or even investment funds – with IPA co-financing. Concrete results are,
however, as yet missing.
To sum up: as regards socio-economic development programmes,
IPA 2014–2020 has – sofar at least – made a step backwards, rather than
forwards. It could do more to support regional development policies and
programmes in IPA countries. Hopefully, in the 2nd half of the programming
period, there will be a change to the better.
4.4. Financial management and control
The compatibility of the financial management rules of IPA with
cohesion policy depends on the management modality applied in a
particular country, and a particular sector:
 Centralised management by the EU delegations is, of course, the
farthers away from cohesion policy. It is regarded as a temporary
measure in all pre-accession countries, and rightly so. All countries
should strive to eliminate this modality from their portfolio of
IPA projects as soon as possible. The potential to develop their
absorption capacity and prepare for cohesion policy is minimal
under such schemes.
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 Decentralised management with ex-ante controls is also very
problematic. On the one hand, it is fundamentally flawed in
the sense that it entails an excessive amount of controls and
bureaucracy. Almost invariably, this modality leads to serious
delays in project implementation and also to absorption problems.
Countries and sectors applying “partial decentralisation” – as it was
called under PHARE – are not seldom losing 20 or more percent of
their IPA allocations for not being able to implement their projects
on time. Accordingly, this modality should also be regarded as an
intermediate stage that should be surpassed as quickly as possible.
IPA countires should do everything in their power to strengthen
their CFCUs and demonstrate to the EU their ability to manage IPA
in a reliable and transparent manner.
 Decentralised management with ex-post controls is very close to
cohesion policy practice. Same as under “shared management”, the
overall financial responsibility towards the European Parliament –
the budgetary authority of the EU – remains with the Commission.
Implementation, however, is left to the beneficiary country. Expost controlled implementation – or “extended decentralisation”,
EDIS, as it was called under PHARE – is envisaged to be the norm
not the exception under IPA. Even if the experience of PHAREin
this regard – i.e. the complete failure to introduce “EDIS” in any
country – is not encouraging, IPA still has the chance to perform
better on this account.17Not least because the IPARD programme –
IPA Rural Development – will be implemented exclusively on this
basis.
 The new IPA instrument of Sector Budget Support has so far
not existed in cohesion policy. However, the legal framework
for 2014–2020 actually introduced a similar instrument into
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It may be noted that at least 2 countries, Bulgaria and Estonia, were actually
allowed to introduce EDIS under the SAPARD programme. SAPARD had the same
mandate as IPA Rural Development (IPARD) does today. PHARE and ISPA, the other
two pre-accession instruments, were only „decentralised” upon accession. And at that
stage they really had to be, as EU Delegations automatically closed down, and their
financial units, which were indispensable to run decentralised programmes with ex-ante
controls, were dissolved. The original plan to use PHAREand ISPA as a training ground
for decentralised management before accession, was, ultimately, not realised.
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regional policy: namely that of “Joint Action Plans”.18The main
advantage of using SBS in pre-accession programmes for socioeconomic development would be evident: instead of developing an
implementation system that is more or less doomed to disappear
together with IPA soon after accession, candidate countries could
concentrate on reshaping their national development policies,
and would have a free hand in deciding about the implementation
structures and rules that they want to apply. That advantage is,
at the same time, SBS’s main disadvantage. It would offer fewer
guarantees against mismanagement or fraud. Still, a well designed
sector reform contract – with performance benchmarks defining
verifiable “trigger points” related to the preparation of fully-fledged
operational programmes in line with jointly agreed priorities, the
establishment managing authorities and intermediate bodies for
each programme, even financial control along the lines of cohesion
policy practice – may be a much better option than the potential
“detour” taken through decentralised management to CFCUs.
Last but not least, one should perhaps mention the new cohesion
policy instruments of integrated territorial instruments (ITI), communityled local development (CLLD) and sustainable urban development (SUD).
All three are tools for place-based development policy, and potentially also
implementable under IPA. Such proposals have so far not yet emerged –
even if IPARD should, almost inevitably, entail CLLD. With a little fantasy,
any CBC programme could be run as an integrated territorial instrument.
Urban development projects may also exist under IPA. All three instruments
would offer the advantage of developing local or regional development
capacity without having to solve the difficult questions related to the
decentralisation of public administration – where, of course, it is at all
envisaged. Every pre-accession country should explore these possibilities.
There is little to lose, but so much to gain.
4.5. Monitoring and Evaluation
If there is one area of requirements where IPA is candidate countries’
best option to prepare, it is monitoring and evaluation. The use, tasks and
composition of monitoring committees under IPA are close to those under
cohesion policy. There is nothing in the IPA regulations that would prevent
18

Regulation 1303/2013 (CPR), Part III, Title II, Chapter III – Articles 104-109
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IPA countries to apply the full set of monitoring instruments to IPA. The
European Code of Conduct on Partnership offers a perfect template.
Evaluations – mid-term and ex-post – are also enshrined into the IPA
regulations. An ex-ante control of IPA programmes has so far not been
needed. (The only compulsory multi-annual programming documents, the
Indicative Strategic Plans 2014–2020 were drafted by the Commission, and
did not entail the sort of strict hierarchy of objectives, or indicators, that
would allow an ex-ante evaluation. Partnership Agreements are not foreseen
by IPA, and – as mentioned above – Operational Programmes are so far rare.
Nevertheless, candidate countries may well try to establish performance
frameworks, and conduct different types of evaluations already under IPA
and IPARD. The related costs could also be covered by IPA.
Ultimately, the objective of IPA countries in this should be the spillover of monitoring and evaluation as a standard policy and management
practice into all national public investment programmes. The European
Union should encourage such practices across the board.
4.6. Statistics
The availability of statistics for the monitoring and evaluation of
EU-co-financed interventions is as much applicable to IPA as it is for
cohesion policy. Given that IPA interventions are considerably smaller
and less complex than cohesion policy programmes, their potential impact
at the level of the economy and society at large is much more limited.
Accordingly, the pressure on the national statistical services to provide
complex statistical data series is also much smaller.
Nevertheless, IPA programmes do provide a useful training ground for
the definition and monitoring of performance frameworks modelled on those
of cohesion policy. Especially if the candidate countries and the EU should
agree to increase the use of multi-annual, sector-based support, especially
operational programmes and sector budget support across the board.

5. Conclusions
Traditionally, the pre-accession support programmes of the European
Union have had a double mandate – to support accession as well as socioeconomic development. The emphasis on each of the two elements has
been varying, and it is probably fair to say that those variations did not
follow a long-term strategy.
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Channelling substantial amounts of pre-accession assistance towards
socio-economic development programmes has often been seen by
Commission officials as “premature” – especially as long as there were
substantial uncovered needs related to the transposition of EU legislation.
Proposals to dedicate IPA funds to preparations under Chapter 22 have not
once been misinterpreted as signs of unrealistic expectations regarding an
imminent, substantial increase of EU support, which – understandably and
quite rightly – the EU would always want to discourage.
At the same time, one cannot learn swimming without a pool. IPA is the
best available instrument for the countries of the Western Balkans to face
up to the considerable challenge of preparing for cohesion policy in general
and the related financial management and control tasks in particular. From
that perspective, the introduction of multi-annual operational programmes,
or sector budget support programmes for socio-economic development
is not different from what IPA does in all other sectors: assisting the
development of legal and institutional frameworks, and implementing
investments that contribute to alignment with EU policies.
The potential of IPA to make an actual contribution to not only
accession, but also socio-economic development, should thereby not
be underestimated. The amount of EU funds already available to the
IPA candidate countries is proportionately 2-2,5 times larger than those
offered to the countries of Central and Eastern Europe before 2004/2007.
In addition, the multi-annual IPA programming formats of operational
programmes and sector budget support – which did not exist in the PHARE
regulation – offer a good possibility to use IPA as a catalytic instrument to
focus the otherwise limited public funds of the WB 6 states on key socioeconomic reforms.
Thereby, IPA could make a major contribution to all three Copenhagen
criteria of accession:
 Strengthen partnership and multi-level governance, social cohesion,
and also to develop legal, institutional and methodological
frameworks for the sound and efficient management of public
funds, preventing fraud and increasing the transparency of public
investment programmes;
 Enhancing the competitiveness of the national economy,
strengthening their ability to withstand the competitive pressures
of the single market, reducing disparities and allowing the best use
of the endogenous development potentials of all regions.
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 Contributing to compliance with accession requirements, not only in
terms of legislation, but also the effective, practical implementation
of EU law – in areas such as state aid, public procurement, rural
development, trans-european networks, social policy, regional
policy or the environment.
For this, no new legislation is needed. The IPA regulations – unlike
the PHARE regulation before 2007 – not only allows, but even explicitly
encourages the implementation of initiatives as proposed above. The midterm review of IPA 2017–2018 provides a good opportunity to consider
a new departure, and make the most of pre-accession assistance not only
in terms of implementing the acquis, but also in terms of socio-economic
development and cohesion in all countries of the Western Balkans.
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Панел № 1. Правни основи и източници
на обществените отношения
възникващи, развиващи се и погасяващи се
в системата на управление и контрол
на публичните средства от ЕСИФ
и Общата селскостопанска политика
и кореспондиращото национално съфинансиране.
Бюджет и политики на ЕС,
вкл. обща селскостопанска политика
и директни плащания

ФИНАНСОВА СИСТЕМА (СИСТЕМА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
FINANCIAL SYSTEM (SYSTEM OF PUBLIC
FINANCES) OF THE EUROPEAN UNION

Евелина Димитрова*
This paper provides an overview of the legal perspectivefor the public
finances as a system of social relations that arise in the implementation of the
financial activity of states, of supranational entities, or other social realities
regarding the allocation and use of national income, respectively the income
of any social or political establishment, and the control on that activity.The
largest group of financial relations arise to provide funds necessary for the
functioning of the state, which are defined by the theory as public finances.A
legal mechanism by which a part of the created national income is directed
to the financing of such socially important spheres of government activities
such as health, education, internal and external security, and others is
necessary.Besides at state’s level, any other supranational entity also creates,
collects and disposes of funds according to an established order and through
authorised thereto authorities for the achievement of public purposes and
welfare that cannot be achieved by the individual States. The economic basis
for achieving common European objectives is the EU budget, which sets the
overall revenue and expenditure of the Union for a year. The establishment
and implementation of the Community budget play an important role in the
development of integration policies, in the promotion of market integration,
in the convergence of countries and regions, and in the European integration
as a whole.
key words: public finances, ЕU financial system, budget, budgetary
procedure
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Публичните финанси са интердисциплинарно изучавана тема от икономически, правни и други социални науки. С оглед на
различните си проявления публичните финанси са дефинирани
посредством различни правни и икономически категории и институти. Българската финансовоправна теория се основава на
правната концепция на финансите, според която публичните финанси са система от обществени отношения, които възникват по
повод на разпределението и използването на националния доход,
респективно на приходите на всяка социална или политическа
даденост, и формирането и разходването на централизираните и
децентрализираните им парични фондове, както и контрола върху тази дейност1.
На държавно ниво финансовата дейност има няколко основни
цели:набирането и законосъобразното използване на необходимите
финансови средства за покриване на публичните разходи, в т.ч. на
държавните разходи, на разходите на общините и за финансиране на
националното производство на стоки и услуги, например чрез предоставяне на държавни помощи, чрез финансиране на публичночастното партньорство и др.;защита на финансовата система, в т.ч. на
националната парична единица и осигуряване на стабилност на пазара на финансовите услуги;осигуряване на необходимата координация
и контрол върху разходването на публичните финанси.Необходим
е правен механизъм, чрез който част от създадения национален
доход да се насочи за финаниране на такива социално значими
сфери на държавна дейност като здравеопазване, образование,
вътрешна и външна сигурност, култура, младежка заетост, развитие на селските региони и др. По правилата на този механизъм
част от формирания от стопанските субекти доход се изземаот държавата под формата на данъци, такси и др. видове публични вземания и се насочва и концентрира в съответенпубличен паричен фонд
(бюджет – държавен бюджет, местни бюджети, бюджети на осигури1

Повече за правната концепция на финансите, виж: Костов, М., 1979. Финансови правни отношения, София, Издателство на БАН, с. 83–90; Костов, М.,
1986. Финансова система и система на финансовоправно регулиране, София,
Издателство на БАН, с. 27; Димитров, В., Публични финанси, финансова система, финансово право. Икономически и социални алтернативи, 2016, бр.3; Стоянов, И., Механизъм на управление на публичните финанси, София, 2011, Фенея,
с.34 и сл.
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телните фондове, здравноосигурителни фондове и др.)2. Стопанската
дейност, като принцип, е неприсъща за държавата дейност, но публичната власте длъжна да осигури средства за финансиране на публичнитеразходи.Това налага част от произведения национален доход,
чрез правноуреден механизъм,да се обособи в паричен фонд (приходно разходна сметка) за финансиране на дейностите,удовлетворяващи
публичните потребности.
Освен на държавно ниво и всяко друго наднационално
образувание(в т.ч. и Европейския съюз) събира и се разпорежда
със средствапо установен ред и чрез упълномощени за това органи (институции на Европейския съюз), за да постигане публичните цели и блага, които е невъзможно да бъдат постигнати от
отделните държавичленки самостоятелно.
Според българската финансовоправна наука специфичният правен механизъм за създаване и разходване на публичните средства изгражда т.нар. публично (финансово) стопанство3.Финансовото стопанство има за цел формиране на публичен ресурс за посрещането на
колективните нужди в държава или в наднационална интеграционна
организация.
Научната конференция, за която е подготвен настоящият доклад,
е с фокус върху въпросите за финансовото управление на средствата от Европейския съюз на национално ниво и контрола върху тази
дейност. Тяхното изясняване, обаче, не би било пълно без насочване на вниманието на научната дискусия и към въпросите, свързани
с източниците за финансиране на публичните разходи на ЕС, чрез
извършването на които се финансирати част от публичните разходи
по изпълнение на националните програми за развитие на държавите
членки, респ. на Съюза.Важни са и въпросите за финансовата система и бюджета на ЕС, както и за взаимоотношенията на финансовата
система на държавите членки с тази на ЕС.
Икономическата основа за постигане на общите европейски цели и централно звено на финансовата система на Европейския съюз
2

В българската научна терминология понятието „фонд“ се използва за обозначаване на всяко целево направление на средства.
3 За дефиницията на финансовото стопанство като публичноправно организирана дейност за управление, създаване и употреба на стопанските блага за посрещане на колективните потребности, виж в: Стоянов, П., Основни начала на финансовата наука, София, 1933, с.3 и сл.
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(ЕС) е неговият бюджет, който определя общите приходи и разходи
на Съюза за една година.Съставянето и изпълнението на общностния бюджет играят важна роля в изграждането на интеграционните
области на политика4, в утвърждаването на пазарната интеграция, в
сближаването на регионите или като цяло в общностния интеграционен процес.Началото на европейката интеграция съвпада с началото
на изграждането на финансовата система на ЕС5.
Бюджетът на ЕС включва приходите и разходите на Съюза, включително административните разходи на институциите, произтичащи
от разпоредбите на ДЕС във връзка с общата външна политика и политика на сигурност, и оперативните разходи, извършени при изпълнението на тези разпоредби, когато това е за сметка на бюджета и
приходите и разходите на Европейската общност за атомна енергия.
Правната рамка на публичните финансите на ЕС е изградена от норми на първичното право на ЕС, норми от правнозадължителните актове на институциите на ЕС и разпоредби от междуинституционални споразумения със задължителен характер6.Законодателният акт,
който установява основните правила за изграждането и управлението
на финансовата система на ЕС, е Договорът за функционирането на
ЕС (ДФЕС). Сдял II на ДФЕС – чл. 310–324, са въведени основните финансови разпоредби, установяващи принципите на бюджетния
процес относно съставянето, изпълнението и отчитане изпълнението
на бюджета на ЕС7. Публичните финанси на ЕС се съставят и уп4

В актове от правото на ЕС, теорията и практиката се е наложила употребата на
термина „политики на ЕС“. Намирам за прецизен термина, въведен с разпоредбата
на §1 от ДР на Закона за публичните финанси – "област на политика", в т.ч. на ЕС.
5 Изграждането на финансовата система на ЕС започва с подписването на Договора от Париж за създаване на Европейската общност за въглища и стомана през
1951 г. В исторически план, създаването на Европейската общност за въглища и
стомана, на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за
атомна енергия предпоставя създаването на няколко бюджета за финансиране на
различните области на политика на Европейските общности. С Договора от Брюксел, в сила от 1 юли 1967 г., (т.нар. договор за сливане), е въведен единния бюджет
на ЕС. За създаването и развитието на финансовата система на Европейската общност, виж: EuropeanUnion. PublicFinance, 2014, p. 20–117, http://ec.europa.eu/budget/
library/biblio/publications/2014/EU_pub_fin_en.pdf.
6 За източниците, регулиращи публичните финанси на ЕС още в:Op.cit, p. 118.
7 Освен финансовите разпоредби на ДФЕС (консолидираният текст на договора е публикуван в Официален вестник на ЕС от 30 март 2010 г.) значение за изграждането и функционирането на финансовата система на ЕС имат и други раз-
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равляват при спазване нанормативноустановени бюджетни правила
катопринципа за единство и точност на бюджета; принципа за нецелевите приходи (принцип на универсалносттана бюджета); принципа
на балансирания бюджет; принципа за ежегодност на бюджета; принципа на бюджетната спецификация; принципа на доброто финансово
управление; принципа на многогодишната финансова рамка;режимът
на временните суми и др.
Принципът за единството на бюджетае въведен с разпоредбата на чл. 310, ал.1 ДФЕС, съгласно коятовсички приходи и разходи
на ЕС се отразяват в прогнозите, които се съставят за всяка бюджетна година, и се включват в ежегодния бюджет на ЕС8, като внего могат да се записват бюджетни кредити, само ако сапредвидени
за финансиране наразходи на ЕС, считани за необходими9.Записаните в бюджета на ЕС бюджетни кредити се разрешават за срок от
една финансова година, която започва на 1 януари и завършва на
31 декември, съгласно принципа за ежегодност на бюджета10. Като
продължение на принципа за единството на бюджета е въведено и
правилото за нецелевия характер на приходите в бюджета на ЕС,
т.нар. правило за неасигнираност на приходите11. Съгласно чл. 20
поредби на договора – чл. 28–37 вкл. (установяващи общата митническа политика
на Съюза); чл. 110–113 вкл. (данъчни разпоредби); чл. 127– 133 вкл. (регулиращи
паричната политика на ЕС); чл. 285 – 287 вкл. (за Европейската Сметна палата).
8 Съгласно определенията в Регламент №966/2012 г. на Европейския парламент
и Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, т.нар. Финансов регламент, „бюджет“ означава акт, чрез който за всяка финансова година се прогнозират и одобряват всички приходи и разходи, считани за необходими за Съюза (чл.2, б.“в“), виж още Делегиран регламент
№ 1268/2012 на Комисията относно правилата за прилагане на Регламент № 966/2012.
9 Според изразеното в българската правна литература мнение, виж Костов. М.,
Конституционни основи на бюджетното право, С., 1976, Издателство на БАН, с.
102, бюджетното единство означава групиране на приходите и разходите в един и
същ документи едновременното им утвърждаване, но в лицето на всяко публичноправно тяло поотделно, доколкото последното е обособено като самостоятелна
юридическа личност.
10 Допуснати са и изключения от принципа за единството на бюджета. Някои
разходи не са включени в общия бюджет на ЕС, като напр. тези на Европейския
фонд за развитие и Европейската инвестиционна банка, които не финансират дейността си от общия бюджет на ЕС.
11 Неасигнирането, или неафектацията, на бюджетните приходи означава, че
при вливането си в бюджета приходите губят всякакво индивидуализиране, свър-
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от Регламент № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 октомври 2012относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съветаобщият размер на приходите покрива общия
размер на бюджетните кредити за плащания12. Приходите в бюджета на ЕС не се предвиждат и не се събират за покриване на конкретни разходи (правилото за неасигнираност на приходите)13,
като всички приходи и разходи се включват в годишния бюджет
на ЕС в пълния им размер без насрещни корекции (правилото на
общия, брутния бюджет). Въвеждането на тези правила осигурява
единството на бюджета, като не се допуска предвидените в бюджета конкретни разходи да зависят от конкретни приходи в него и така
да се ограничат източниците за финансиране на отделните публичните разходи. Гаранция за стабилността на бюджета на ЕС дава и
принципа за баласирания бюджет. Съгласно чл. 310 от ДФЕС и чл.
17 от Финансовия регламен бюджетните приходи и бюджетните
кредити за плащания са балансирани, като Съюзът и институциите
му не могат да сключват заеми в рамките на бюджета. Хипотезите
на превишение на приходите (бюджетен излишък) или разходите
(бюджетен дефицит) в ежегодния бюджет на ЕС са предвидени и
уредени с разпоредбата на чл. 18 от Финансовия регламент, като
бюджетното салдо от всяка финансова година се записва в бюджета
за следващата финансова година като приход в случай на бюджезано с източника им, третират се като хомогенна маса от постъпления, в която настъпва индивидуализиране едва при разпределението и разходването на средствата
по целево предназначение, виж още в Костов. М., цит. съч., с.117.
12 Бюджетните кредити за финансиране разходите на ЕС се делят на две големи
групи: едногодишни и многогодишни. Многогодишните бюджетни кредити от своя
страна също са два вида – бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни
кредити за плащания. Виж. разпоредбите на глава втора на Финансовия регламент
– чл. 10 – чл. 15.
13 Това бюджетно правило (т.нар. non-assignmentrule) е установено за пръв път
с Решението на Съвета от 21 април 1970 г. за заместване на вноските от държавите членки със системата на собствените ресурси на Общността. И действащото в
момента Решение на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, спазвайки принципа за универсалност
на бюджета, предвижда че приходите по член 2 на Решението се използват без
разграничение за финансиране на всички разходи, записани в годишния бюджет
на Съюза (чл.6).Допуснатите от правилото изключения са изброени в чл. 21 от
Финансовия регламент.
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тен излишък или като бюджетни кредити за плащания в случай на
дефицит14.
Бюджетът, съгласно принципа за ежегодност на бюджета, е основният финансов план на ЕС, съдържащ прогнозата за приходите и
разходите за една бюджетна година, изготвена, в частта на разходите, при съобразяване и с принципа за систематичност на разходите
на Съюза за период, надвишаващ едногодишния срок за планиране
и изпълнение на съответния бюджет (правилото за многодишната финансова рамка на бюджета – МФР). Съгласно чл. 312 ДФЕС
МФР се съставя за период не по-кратък от пет години и цели да осигури систематичност в развитието на разходите на Съюза в рамките
на неговите собствени ресурси15. Основното значение на МФР е да
определи т.нар. «тавани на разходите“ на ЕС за периода на действие
на финансовата рамкапо категории разходи16. Приетата МФР за периода 2014–2020 г. предвижда 960 милиарда евро кредити за поети
задължения (commitmentappropriations) и 908 милиарда еврокредити
за плащания (paymentappropriations)17.
При съобразяване с принципа за бюджетната спецификация,
сумите на бюджетните разходи, включени в МФР, са разпределени в
шест бюджетни категории (или определяни като бюджетни кредити по функции), групиращи средствата за финансиране на различните програми и области на политика на ЕС.Шестте бюджетни катего14

Последната финансова година с превишение на разходите над приходите в
гласувания бюджет на ЕС е 1986.
15 Действащата в момента МФР е изработена за периода 2014—2020 г. и е
приета с Регламент № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. Регламентът за
финансовата рамка се приема от Съвета по правилата на специална законодателна
процедура. Той действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент,
който се произнася с мнозинството от съставляващите го членове, като Европейският съвет може с единодушие да приеме решение, с което на Съвета се разрешава
да действа с квалифицирано мнозинство при приемането на регламента.
16 МФР не е бюджет на ЕС за 7 години, а определя финансовата рамка на предвидимите и одобрени максимални размери на разходите в дългосрочен план, което
да ги направи и ефективни.
17 Общата стратегия на национално ниво за финансиране на национални разходи с публични средства на ЕС се изработва на основата на сключеното Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014–2020 г., одобрено с Решение № 532 от 21.07.2014 г. Министерският съвет и се реализира чрез одобрените
оперативни програми.
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рии бюджетни кредити по функции, предвидени в действащата МФР,
са: интелигентен и приобщаващ растеж (SmartandInclusiveGrowth);
устойчив растеж (SustainableGrowth: NaturalResources); сигурност
и гражданство (Securityandcitizenship); глобална Европа (Global
Europe);административни разходи (Administration) и последната категория бюджетни разходи, обобщена като„други разходи“
(Compensations).
Функцията „Интелигентен и приобщаващ растеж“ (Smart and
Inclusive Growth) включва две подгрупи:
А. „Конкурентноспособност за растеж и нови работни места“
(Competitivenessforgrowthandjobs)18. Разходите, предвидени в бюджета на ЕС за 2016 г. за подфункция А са в размер на: 19,010 милиарда
евро – за поети задължения и 17,418 милиарда евро за плащания.
Б. „Икономическо, социално и рeгионално (териториално)
сближаване“ (Economic, social and territorial cohesion). Разходите,
предвидени в бюджета на ЕС за 2016 г. за подфункция Б са в размер
на: 50,831 милиарда евро – за поети задължения и 48,844милиарда
евро за плащания.
Бюджетните кредити, разпределени за финансиране на тази функция се преразпределят чрез Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица, Кохезионния фонд (Cohesionfund) и др.
 Функцията „Устойчив растеж“ (Sustainable Growth: Natural
Resources) финансира:общата селскостопанска политика, общата политика по рибарство, регионално развитие и околна среда.
Бюджетните кредити, разпределени за финансиране на тази функция се преразпределят чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, Европейски фонд по морско дело и рибарствои др. и финансират програмите на ЕС за: обща селскостопанска политика, програмата за морско дело и рибарство, програмата за околната среда и
действията по климата („LIFE“), развитие на селските райони (т.нар.
втори стълб на общата селскостопанска политика – CAPpillarII) и
др.Разходите, предвидени в бюджета на ЕС за 2016 г. за функция 2
18

Със средствата от първата подгрупа например се финансират националните
публични разходи по програмата „Митници, данъчно облагане и борба срещу измамите“.
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са в размер на: 62,484 милиарда евро – за поети задължения и 55,121
милиарда евро за плащания.
 Функцията „Сигурност и гражданство“(Securityandcitizensh
ip) финансирадейностите: правосъдие и вътрешни работи, защита на
границите и миграция, обществено здраве, защита на потребителите, развитие на култура, младежки програми, диалог с гражданите.
Бюджетните кредити, разпределени за финансиране на тази функция се преразпределят чрезФонд“Убежище, миграция и интеграция“
(Asylum, MigrationandIntegrationFun), Механизъм за гражданска защита на ЕС (CivilProtectionMechanism) и се финансират напр. програмите: „Права, равенство и гражданство“, „Креативна Европа“ и
др.Разходите, предвидени в бюджета на ЕС за 2016 г. за функция 3
са в размер на: 4,052 милиарда евро – за поети задължения и 3,022
милиарда евро за плащания.
 Функцията „Глобална Европа“ (GlobalEurope) финансира
всички разходи, свързани с външната политика на ЕС. Бюджетните
кредити по тази функция финансират общата политика за сигурност
и отбрана на ЕС, хуманитарната помощ на ЕС, Европейската доброволческа служба и др. Средставата се отпускат чрез Гаранционния
фонд за външни дейности на ЕС и други финансови инструменти.
Разходите, предвидени в бюджета на ЕС за 2016 г. за функция 3 са в
размер на: 9,167 милиарда евро – за поети задължения и 10,156 милиарда евро за плащания.
 Функцията „Административни разходи“ обхваща средствата
за финансиране разходите на институциите на ЕС.
 Функция „Специални инструменти“ (компенсации) или „други разходи“.
Разглеждайки основно финансовите разпоредби на източниците
от първичното право на ЕС, следва да бъдат споменати и разпоредбите на ДФЕС, коитоустановяват етапите на бюджетния процес за
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на ЕСи възлагат бюджетната компетентност на институциите на ЕС19.Бюджетът на ЕС
19

Виж, чл. 313–319 ДФЕС.
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се приема в съответствие със специална законодателна процедура20.Бюджетната инициатива е възложена на Европейската комисия
съгласночл. 314, ал.2. Бюджетната нормотворческа компетентност
е споделена между Европейския парламент (ЕП няма самостоятелна
нормотворческа компетентност, а може да я упражнява само съвместно със Съвета)и Съвета (ЕП и Съвета имат равностойни правомощия
и по отношение на приемането на бюджета на ЕС и контрола по неговото изпълнение.
Бюджетният процес по конституиране и реализиране на едногодишния бюджет на ЕС преминава през четири фази (по подобие с националната бюджетна процедура по Закона за публичните финанси):
 Изготвяне на проекта на бюджет на ЕС от Европейската комисия;
 Приемане на бюджета от ЕП и Съвета на ЕС;
 Изпълнение на бюджета;
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на
бюджета.
Бюджетните правомощия на органите на ЕС, в рамките на бюджетния процес, се реализират в определените от договора срокове за начало
и край на всеки етап от бюджетната процедура.Изготвянето на проекта
на бюджет на ЕС е възложено на Европейската комисия (ЕК, Комисията). Проектобюджетът съдържа прогноза за приходите и прогноза за
разходите. Всяка институция, с изключение на Европейската централна банка, съставя преди 1 юли предварителен разчет на разходите си
за следващата бюджетна година. Комисията обединява тези разчети в
проектобюджет, който може да съдържа различаващи се прогнози. ЕК
внася предложение, съдържащо проектобюджета, в Европейския парламент и Съвета не по-късно от 1 септември на годината, която предхожда годината на изпълнение на бюджета;Комисията може да внася
изменения в проектобюджета по време на процедурата, до свикването
на помирителния комитет, посочен в чл. 314, ал.5 ДФЕС.
Вторият етап от бюджетния процес включва обсъждането и
приемането на бюджета от ЕП и Съвета на ЕС. Съветът приема
позиция по проектобюджета и я представя на Европейския парламент
не по-късно от 1 октомври на годината, която предхожда годината
20

По правилото на чл. 314, ал.1 ДФЕС:«Европейският парламент и Съветът,
като действат в съответствие със специална законодателна процедура, установяват
годишния бюджет на Съюза съгласно посочените по-долу разпоредби.“.
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на изпълнение на бюджета. В срок от 42 дни (до 13 ноември) след
получаване на позицията на ЕК Европейският парламент може да:
одобри позицията на Съвета – бюджетът се счита за приет;
не вземе решение по проектобюджета – бюджетът се счита за
приет;
приеме изменения с мнозинство от съставляващите го членове. Измененият проект се предава на Съвета и на Комисията.
Председателят на ЕП, съгласувано с председателя на Съвета,
свиква Помирителния комитет;
Помирителният комитет не се събира, ако в срок от десет дни
след получаването на гореспоменатия проект Съветът уведоми Европейския парламент, че одобрява всички предложени от
него изменения.
Помирителният комитет трябва да постигне споразумение по
общ проект, прието с квалифицирано мнозинство от членовете на
Съвета или техните представители и с мнозинство от членовете,
представляващи ЕП не по-късно от 21 дни след свикването си (до 4
декември)21. В срок от 14 дни от приемане на споразумението Европейският парламент и Съветът могат да одобрят общия проект, предложен от Помирителния комитет (или да не се произнесат), като в
този случай бюджетът се счита за приет.
Ако ЕП, с мнозинство от съставляващите го членове, и Съветът
отхвърлят общия проект, или ако една от тези институции отхвърли
общия проект, а другата не се произнесе Комисията представя нов
проектобюджет. Ако ЕП, с мнозинство от съставляващите го членове,
отхвърли общия проект, а Съветът го одобри – Комисията представя
нов проектобюджет. Ако ЕП одобри общия проект, а Съветът го отхвърли, Европейският парламент може, в срок от четиринадесет дни
от датата на отхвърлянето от Съвета и с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове, да реши да потвърди
всички или част от измененията. Ако дадено изменение на Европейския парламент не бъде потвърдено, се приема позицията, договорена
в Помирителния комитет относно бюджетния ред, предмет на това
изменение, като бюджетът се смята за окончателно приет.
21 Ако в рамките на срока от двадесет и един дни Помирителният комитет не

постигне споразумение по общ проект, Комисията представя нов проектобюджет
– чл. 314, ал.8 ДФЕС.
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Когато процедурата, предвидена в чл. 314ДФЕС, приключи,
председателят на Европейския парламент обявява, че бюджетът
е окончателно приет – чл. 314, ал.5 ДФЕС. Ако в началото на
бюджетната година бюджетът все още не е окончателно приет се
прилага режимът на временните суми22.
Във втория етап на бюджетния процес – изпълнение на бюджета
на ЕС, основните правомощия са възложени Европейската комисия, която отговаря за изпълнението на бюджета на ЕС и за осигуряването на ефективно, ефикасно и законосъобразно изразходване на
бюджетните средства.Формите за реализиране на бюджетната компетентност по изпълнение на бюджета на ЕС са „пряко управление“,
„непряко управление“ и „споделено управление“. Бюджетът на ЕС
се изпълнявачрезформата на споделена изпълнителна компетентност мужду ЕК и държавите членки за около 80 % от общия
размер на разходваните публични средства. Комисията изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки в съответствие с
разпоредбите на регламентите, приети по силата на чл. 322 ДФЕС23,
на своя собствена отговорност и в рамките на заделените бюджетни кредити, съгласно принципа на доброто финансово управление24.
Споделеното управление на бюджета на ЕС изисква от държавите членки да управляват и разходват публичните средства на
ЕС от името на Съюза, като гарантират, че ще ги използват при
спазване на общностното законодателство (единствено разходите,
22

Ако в началото на дадена бюджетна година бюджетът все още не е окончателно приет, то сума, равна на не повече от една дванадесета от бюджетните кредити, вписани в съответната глава от бюджета за предходната бюджетна година, може
да бъде изразходвана всеки месец по отношение на всяка глава на бюджета в съответствие с разпоредбите на регламента, приет в изпълнение на член 322, като тази
сума не може да превишава една дванадесета от кредитите, предвидени в същата
глава от проектобюджета,виж разпоредбата начл. 315 ДФЕС.
23 Виж чл. 58 и сл. от Финансовия регламент.
24 Принципът на доброто финансово управление, съгласно чл. 30 от Финансовия регламент, обединява трите принципа – на икономичност, на ефикасност и на
ефективност на публичните разходи.Принципът на икономичност изисква ресурсите, използвани от институцията за осъществяване на нейните дейности, да се предоставят своевременно, в подходящо количество и качество и при най-добра цена.
Принципът на ефикасност се отнася до най-доброто съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати. Принципът на ефективност се отнася до
осъществяването на набелязаните конкретни цели и постигането на планираните
резултати.
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извършени в съответствие с разпоредбите на правнозадължителните
актове на институциите на ЕС се поемат от общностния бюджет – чл.
6 от Регламент 1303/2013.).
В рамките на предвидените публични разходи във всяка МФР,
държавите членки представят своя национална стратегия за управление на договорените със Споразумението за партньорство публични средства, преразпределени презнационалните оперативни
програми. В Оперативните програми се установяват конкретни инвестиционни приоритети и цели, реализирани чрез изпълнението
на конкретни проекти от управляващите органи.Задълженията на
държавите членки за контрол и одит при изпълнението на бюджета, както и отговорностите, които произтичат от това са въведени
с разпоредбите на множество регламенти, действащи в рамките на
МФР25. Техните правила определят отговорността и особените ред
и условия, съгласно които всяка институция участва в изпълнението
на своите собствени разходи. ЕП и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация
със Сметната палата, приемат регламенти, които определят реда и
условията за изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на отчетите и определят правилата относно контрола върху
разпоредителите с бюджетни кредити.Финансирането със средства
от бюджета на ЕС става чрез предоставяне на: безвъзмездна финансова помощ; сключване на договори за възлагане на обществени поръчки; вноски към финансови инструменти в съответствие с
25

За периода на МФР – 2014–2020 са в сила: Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; Регламент (ЕС) № 1301/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно ЕФРР
и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни
места", и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006; Регламент (ЕС) № 1304/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно ЕСФ и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета; Регламент (ЕС) № 1300/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета; Регламент (ЕС)
№ 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година
относно КФ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета.
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разпоредбите за финансови инструменти по Регламент № 966/2012
(чл. 139 и 140) и с оперативни изисквания, определени в конкретни
актове на Съюза;други интервенции, необходими за постигане на
общите цели.
Основните бюджетни правила за поемане на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове от националния бюджет и финансовите му взаимоотношения с общия бюджет на ЕС,
както и правилата относно управлението, разходване и контрола
на тези средстваса позитивноправно установени с разпоредбите на
устройствения бюджетен закон – Закона за публичните финанси26
(ЗПФ), Закона за управление на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС27 и множество подзаконови нормативни актове28. Съгласно чл. 59 ЗПФ получаването, разходването и
управлението на средствата от помощта, предоставена на Република
България по програми и механизми на Европейския съюз и по други
международни програми и договори, се осъществява в съответствие с
приложимото европейско и национално законодателство и изискванията на съответните програми и договори. Структурно, европейските
средства по консолидираната фискална програма, включват средствата от присъединителните инструменти на ЕС и по оперативни програми от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС, управлявани
от Националния фонд към Министерство на финансите, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за рибарство, управлявани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“, както и други програми и проекти, финансирани от фондове и институции на ЕС. Важно е да бъде споменат и
26

Обн. ДВ., бр. 15 от 15 февруари 2013 г., в сила от 1 януари 2014 г., посл. изм.
и доп. бр. 43 от 7 юни 2016 г.
27 Обн., ДВ., бр. 101 от 22 декември 2015 г., посл.изм. и доп. бр. 74 от 20 септември 2016 г.
28 Както като тема, така и съдържателно, докладът няма за цел да разгледа подробно действащите подзаконови нормативни актове от националното ни финансово законодателство, детайлизиращи уредбата на правоотношенията в системата на
публичните финанси. Споменаването на някой от тях е примерно: ПМС № 118 от
20.05.2014 г.за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за
морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм и др.
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фактът, че в европейските средства се включват и средствата от
националното съфинансиране29.
Задълбоченото изследване на важния и актуален въпрос за
бюджета на ЕС, като източник на европейските средства, с които се финансират национални публични разходи чрез метода на
споделеното им управление между институциите на ЕС и националните публични институции и техните органи, е непостижимо
в рамките дори на студийно научно съчинение, но поставянето му
в центъра на научна дискусия с такова ниво на представителност
на академични изследователи, практикуващи юристи и икономисти, студенти и представители на държавни органи, е оправдано дори в рамките на такъв кратък доклад.
В обобщение, Европейският съюз може да се определи като общност на цели, ценности и принципи, за защитата на които в актовете
от правото на ЕС са предвидени мерки, включително и свързани с
функционирането на финансовата система на ЕС. Според Робер Шуман, Европейското обединение, наричано днес «Европейски съюз»,
няма да стане отведнъж или според някакъв специален план. То ще
бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават
чувство на солидарност, а може да се добави и с обединени усилия,
включително в управлението на европейските средства.

29

Информацията относно изпълнението на Консолидираната фискална програма, в т. ч. на европейските средства, се съдържа на страницата на Министерство
на финансите: http://www.minfin.bg/bg/statistics/5.
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ПРАВНА РАМКА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
LEGAL FRAMEWORK OF THE METHODS
FOR IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN
UNION BUDGET

Деяна Марчева*
Контролът върху публичните средства в Европейския съюз (ЕС) е
основният фокус, около който се структурира и развива финансовото
управление на ЕС, вкл. методите за изпълнение на бюджета на ЕС.
Организационните принципи за изпълнение на бюджета и политиките на ЕС изкристализират постепенно във времето и в хода на конституционната еволюция на ЕС, за да бъдат уредени днес в действащия
Финансов регламент1. Настоящата статия проследява в исторически
план как се установяват и адресират дефицитите на финансовото управление на ЕС и основните етапи и параметри на административната реформа в тази сфера. Анализират се и методите за изпълнение на
бюджета на ЕС, както и границите на делегиране на правомощия по
финансови въпроси и така се очертава действащата правна рамка на
изпълнение на бюджетаи политиките на ЕС.
Европейската комисия започва да действа като основният изпълнителен орган на ЕС, който управлява политиките и бюджета на ЕС
още с учредяването в Договора за европейска икономическа общност
(ЕИО) от 1957 г. Европейският парламент, като пряко избрана институция, представляваща данъкоплатците в ЕС, упражнява демократичен контрол, за да се увери, че Комисията и другите институции използват правилно европейските средства. Парламентът взема решение за освобождаването от отговорност, или за окончателното одобрение на изпълнението на бюджета за определена година. Това решение
* Преподавател в Нов български университет, гр. София
1 РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 на Съвета.
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се взема на базата на внимателна проверка на парламентарната комисия по бюджетен контрол на финансовите отчети на Комисията, на
годишния доклад на Сметната палата и отговорите на Комисията на
конкретни въпроси, зададени от евродепутатите.Парламентът може
също така да отправя препоръки към Комисията относно изпълнението на бюджета, а също и да изисква от Комисията да докладваза мерките, предприети във връзка с направените забележки и коментари.
След Единния европейска акт (ЕЕА) от 1986 г, който е първата
основна ревизия на римските договори, към края на 80те години на
ХХ век Комисията е натоварена не само с бюджетни правомощия, а с
отговорността за директното управление на фондовете. Постепеннов
хода на конституционната еволюция на Съюза и разгръщането на все
повече области на европейска интеграция и политики, става ясно, че
тяхното финансово управление изисква сериозни ресурси и силна финансова регулаторна рамка2.
Първоначалният подход на минибюджети, офиси за техническа
помощ и наемане на временен персонал води в някои случаи до загубване на контрол върху проектите, чието управление е възложено
на Комисията. Умножават се случаите на нередности, които се установяват в изобличаващи доклади на Сметната палата. Все повече
дефицити на финансовата регулаторна рамка се открояват в разследвания на предшественика на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).През 90те години на ХХ век все повече въпроси пред
финансовото управление се повдигат и репортажи в медиите за злоупотребата с фондовете на ЕС.
Лавината от разкрития за лошо финансово управление поставя
на дневен ред необходимостта от разследвания, анализи и реформи.
С Резолюция от 14 януари 1999 г. Европейският парламент иницира сформирането на Комитет от независими експерти, под егидата на
Парламента и Комисията, с мандат да провери по какъв начин Комисията3 проследява и неутрализира измами, лошо управление и непотизъм. Целта е да се извърши фундаментален анализ на практиките на
2

В правния език на административното право на ЕС се използва термина „финансова регулаторна рамка“, който отчита особеностите на източниците на правото
на ЕС, и е по-широк от понятието „финансовоправна рамка“.
3 По това време Комисията е под председателството на Жак Сантер и остава в
историята като „Комисията на Жак Сантер“ (от 23.01.1995г.до 15.03.1999г.).
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Комисията при сключване на финансови договори4. Така учреденият
Комитет на независими експерти разбира своята роля като временен
консултативен комитет, койтов рамките на своя мандат ив своята дейност се ръководи от принципите на безпристрастност и независимост
от институциите и органите на ЕС, като носи отговорност само пред
обществото5.
За около два месеца Комитетът на независимите експерти излиза с първоначален доклад за отговорността на Комисията като колективен орган и на всеки от Комисарите по отделно. Фокусът е върху
случаи в областта на туризма, програмите MED, ЕCHO, Leonardo da
Vinci и др. Общото между тези програми е в това, че те са първоначално предложени от Комисията и приети от Парламента и Съвета,
без да е направена адекватна преценка на необходимите ресурси за
тяхното осъществяване. Това е последвано от решения ключови задачи в управлението на тези програми да бъдат възложени на частния
сектор, като контролът върху тези практики на аутсорсване се оказванедостатъчен и неадекватен. Комитетът на независимите експерти не
се натъква на случаи, в които Комисар директно и лично да е извършил измама, и разкрива само един случай на протежиране от страна
на комисаря Едит Кресон6. Установени са обаче много случаи, в които
комисари и Комисията като цяло трябва да носят отговорност за измама, нередности или лошо управление в тяхното обслужване. Кулминацията в разобличителното становище на Комитета на независимите
експерти е изводът в първия доклад, че „става трудно да се открие
който и да е, който да има и най-малко чувство за отговорност“7.
Вторият доклад на Комитета на независимите експерти анализира
в повече детайли „културата, практиките и процедурите“ на Комисията, за да отправи препоръки за реформи във финансовите процедури,
контролните механизми и мерки за борба с измамите. В първия том на
Резолюция на ЕП за финансовото управление на Комисията от 14 януари
1999, пар.1 (OВ 1999 C 104/106)
5 Комитет на независимите експерти, Първи доклад по твърденията за измами,
лошо управление и непотизъм в Европейската комисия (15 Март 1999), т 1.2.
6 Г-жа Едит Кресон е комисар по въпросите на науката, човешките ресурси и
младежта в комисията на Жак Сантер. Тя става известна с това, че е назначила своя
личен зъболекар като специален съветник по въпросите на СПИН.
7 Комитет на независимите експерти, Първи доклад по твърденията за измами,
лошо управление и непотизъм в Европейската комисия (15 Март 1999), т. 9.4.25.
4
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втория доклад. Комитетът разглеждапрякото управление на програми
от страна на Комисията и стига до извода, че действащият финансов
регламент се нуждае от фундаментална ревизия, тъй като е „зле адаптиран към обема и разнообразието от дейности, които към този момент Комисията трябва да изпълнява.“8Става ясно, че е необходимо
да се установят принципи на финансово управление, приложими към
всички институции и органи на ЕС, наред с които да бъдат разработени и конкретни правила за всяка отделна институция.
Комитетът на независимите експерти обръща специално внимание върху съществуващите практики за аутсорсване на публични услуги към частния сектор и подчертава необходимостта от въвеждане
на ясни граници и контрол9. Негативна оценка получава използването
на офиси за техническа помощ за компенсиране на липсата на достатъчно персонал за осъществяване на задачите на Комисията. Тяхното
размножаване през 90те години на ХХ век е резултат от увеличаването
на управленските задачи на Комисията и от режима на строги икономии в бюджетите на ЕС. Комитетът на независимите експерти обаче
заключава, че на офисите за техническа помощ не може без риск да
бъде делегирано осъществяването на публичните услуги поради неуспешните им договорни практики. Става ясно, че е необходимо прилагането на по-стриктни принципи от установените до този момент, и само при това условие могат да се възлага изпълнението на задължения,
свързани с публичните услуги, на частния сектор. Особено скептично
е отношението на Комитета на независимите експерти към идеята да
се делегират на частния сектор дейности, свързани с изпълнение на
програмите на ЕС, и вместо това предлага на Комисията да подсигури
техническа помощ чрез нов тип изпълнителни агенции. Това звено на
8

Пак там,т. 2.0.9.
Например, според Комитета на независимите експерти, финансовият регламент трябва ясно да разграничи договори от субсидии и да въведе основни правила
в това отношение. Допълнително, за да се избегне честото използване на операционални разходи за покриване на недостига за персонала, бюджетната номенклатура,
разграничаваща административни и операционални елементи, трябва да бъде изоставена и на нейно място да се въведат такива, свързани с политиките. Комитетът на независимостта акцентира, че е необходимо да се повиши отговорността на
служителите като се засили тяхната дисциплинарна и имуществена отговорност и
като се осигури рамка, в която решението за извършване на разходи, подписването
на предложението за поемане на задължение и подписване на договора принципно
се възлага на едно и също лице.
9
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администриране на бюджета има отделна правосубектност и финансова самостоятелност в съответствие с рамков регламент за срока на съответната програма на ЕС. На служителите в изпълнителната агенция
следва да се възлагат определени стратегически задачи, свързани с финансовото управление на програмата, докато служителите от частния
сектор могат да бъдат ангажирани само в осъществяване напомощни
административни задължения. Все пак на изпълнителната агенция не
може да се възлагат изпълнението на политически аспекти от дейността по управление на програмите на ЕС.
Вторият доклад на Комитета на независимите експерти съдържа
и подробна оценка на споделената администрация при изпълнение
на бюджета на ЕС, „управлението на онези Общностни програми, в
които Комисията и държавите-ченки имат отчетливо обособени административни задачи, които са взаимозависими и установени в законодателството, и при които както Комисията така и националните
администрации следва да изпълняват съответните си задачи, за да
бъде изпълнена успешно общностната политика“10. Докладът акцентира върху значимостта на споделената администрация за управлението на Общата селскостопанска политика и Структурните фондове, които към това време съставляват 84% от годишния бюджет на
ЕС. Както многократно подчертава и Сметната палата тези области
са особено уязвими към нередности и измами. Независимо от факта,
че Комисията носи крайната финансова отговорност за изпълнението
на програмите, предмет на споделена администрация, Комитетът на
независимите експерти подчертава, че законодателството на ЕС и развиващите се практики постепенно прехвърлят към държавите-членки центъра на тежестта в борбата с нередностите и измамите. Във
вторият доклад се отбелязва също така, че държавите-членки често
се оказват без реални стимули да водят тази борба, поради което Комисията се оказва в една мониторингова роля без адекватни ресурси
и механизми за контрол. В крайна сметка разкритията и изводите на
Комитета на независимите експерти водят до оставка на Комисията
на Жак Сантер, подадена преди Европейския парламент да гласува
вот на недоверие.
10

Втори доклад за реформа на Комисията, Анализ на настоящата практика и
предложения за справяне с лошо управление, нередности и измами, Том I и Том
II(Септември 1999), т. 3.2.2.
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След това Комисията под председателството на Романо Проди учредява Оперативна група за административна реформа (Task Force for
Administrative Reform (TFRA)) под ръководството на комисаря Нийл
Кинък. Задачата на Оперативната група за административна реформа
е да адресира пропуските и дефектите във финансовото управление на
ЕС, изтъкнати от докладите на Комитета на независимите експерти, и
да излезе с предложения Бяла книга „Реформиране на Комисията“11.
Бялата книга установява общите принципи на реформата и план
за действие. В нея се изяснява целта на Комисията „да се фокусира повече върху своите съществени функции като формулирането
на политики, политическа инициатива и да следи за спазването на
Общностното право“12. Отбелязва се, че ограничените ресурси на
Комисията не се използват ефикасно като се има предвид, че почти
половината от служителите на Комисията са изцяло заети с изпълнителни задачи, най-вече управлението на програми и проекти и прекия
контрол върху тях“13. Оттук се установява необходимостта да се осигури съизмеримост между ресурсите и дейностите на Комисията14,
така че там, където е невъзможно да се набавят достатъчно ресурси
да се преустановят дейностите. Бялата книга постулира като основни
принципи на реформата във финансовото управление на ЕС – независимост, отговорност, отчетност, ефикасност и прозрачност. Фокусът
е поставен върху извеждането на приоритети в управлението, които
ще позволят иефикасно използване на ресурсите. От Комисията се
очаква да установи ефективен метод за дефиниране на приоритети и
разпределяне на ресурси за тях15.
В тази връзка Бялата книга изтъква предимствата на т.нар. „управление по дейности“ (activity-based management)16. Управлението по
дейности се разглежда в Бялата книга като ключов компонент на по-доброто финансово управление, при което се пристъпва към изпълнението на определени задачи, само когато са налице средствата за това. Отбелязано е, че задълженията на отговорните служители следва да бъдат
11

Реформиране на Комисията – Бяла книга (COM/2000/0200 окончателен)
Пак там, Част I, с.2.
13 Пак там, с.3
14 Пак там.
15 Пак там, с.5.
16 Възможен е и преводът „управление, основано на дейности“, но в повечето
официални преводи на актове на ЕС се среща превода „управление по дейности“.
12
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ясно дефинирани. Същото се отнася и за процедурите за делегиране
на отговорност за разрешаване на разходи в рамките на дирекциите17.
Управлението по дейности по необходимост включва „екстернализация“ или „прехвърляне на правомощия към органи на Общността, децентрализация към национални публични органи, и възлагане
с договор (contacting out) към организации от частния сектор“18. Към
външни ресурси се прибягва поради липсата на съответни вътрешни
ресурси за реализирането на някои задачи на Комисията. Освен това
има дейности, които се осъществяват най-добре в близост до съответната таргет група. А аутсорсването към частния сектор се обосновава
с факта, че специализираните частни организации изпълняват определени дейности и задачи по-ефективно. Екстернализацията върви
ръка за ръка с пренареждане на съществуващата система на управление като се търсят по-ефикасни и отговорни методи за администриране на финансовите програми.
Бялата книга установява „условията за екстернализация“ на
функции на Комисията и подчертава, че прехвърлянето на правомощия е необходимо, само когато по този начин се постига по-ефикасно
и по-ефективно управление от гледна точка на разходите19. По този
път обаче няма да се постигне по-добро администриране на лошо
формулирани задачи. Ключови за успешната екстернализация на управленски функции и задачи са принципите на отговорност и отчетност и механизмите за тяхното реализиране, крайната отговорност на
Комисията за изпълнение на бюджета. По тази линия Бялата книга
очертава най-общите граници на екстернализацията като акцентира
върху това, че само публичната администрация може да осъществява
дейности, свързани с упражняване на дискреционна власт, включително регулиране, преговори и разпределяне на фондове20. Екстернализацията също така разчита на нов тип изпълнителен рган, който
се ръководи от служители на Комисията.Оттук Бялата книга открива
пътя за учредяването на изпънителните агенции, чиято основна задача е управлението на отделните програми на ЕС.
17

В това отношение Бялата книга извежда принципа, че служителят, който
взема решението за дейност, която включва разходи, следва да отговаря и за разрешаването на самите разходи.
18 Реформиране на Комисията – Бяла книга (COM/2000/0200 окончателен), с.7
19 Пак там.
20 Пак там.

108

Предвид тежките критики в докладите на Комитета на независимите експерти Бялата книга адресира допълнително и темите за
одита, финансовото управление и контрол21. Освен това Бялата книга
въвежда политиката за по-прости правила за грантовете и обществените поръчки. Направено е предложение да се премахне системата на
предварителни (ex ante ) визи на финансовия контрольор, който също
така отговарял и за последващата (ex post) оценка насистемите – одит,
защото тя е оценена като източник на конфликт на интереси. Вместо
това се предлага контрола да се прехвърли да генералните дирекции
като Генералният директор е длъжен да осигури адекватен вътрешен
контрол и да управлява финансово приетите решения. Освен това
всяка генерална дирекция има финансов отдел, който осигурява съвет
и помощ на оперативните отдели.
Бялата книга съдържа и планове за институционални и организационни мерки за изграждане на нови структури за осъществяване на
контролната функция на финансовото управление, а именно: Централна финансова служба, която дефинира финансови правила и минимални стандарти за вътрешен контрол; Служба за вътрешен одит; и Комитет за контрола на одитите.Акцент на предложената реформа във финансовото управление е и защита на финансовите интереси на ЕС срещу нередности и измами, вкл. насоки за добро финансово управление,
подобрена координация между OLAF и другите дирекции и служби на
Комисията, централна система за ранно известяване, насочена към бенефициерите на средства от фондовете на ЕС, и по-ефективна система
за възстановяване на неправомерно изплатените парични средства.
И не на последно място Бялата книга подчертава, че ключова за институционалната реформа на финансовото управление на ЕС е ролята
на Парламента и Съвета, защото и от тяхната законодателна дейност
зависи способността на Комисията да осъществява своите задължения
в контекст, в която ѝ се възлагат нови и нови задачи. През 2002 г. е
приет Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002
година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на
Европейските общности. В него са установени бюджетните принципи
и финансовите правила, които регламентират съставянето и изпълнението на общия бюджет на Съюза, осигуряват добро и ефективно управление, контрол и защита на финансовите интереси на Съюза.
21

Пак там, с.14.
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След влизане в сила на Договора от Лисабон обаче е приет нов
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, за да се постигне по-голяма яснота за
бюджетните принципи и финансовите правила, които трябва да бъдат
спазвани във всички правни актове и от всички институции22.
Действащият Финансов регламент23 установява организационните принципи на финансовото управление на ЕС, включително отговорността на Комисията, методите за изпълнение на бюджета и границите на делегиране на бюджетни правомощия.
Във всички случаи на изпълнение на бюджета отговорност носи
Комисията в съответствие с член 317 от ДФЕС. Тя информира Европейския парламент и Съвета за операциите, извършени от субектите,
чрез които се осъществява непряко управление. Освен това Комисията установява и прилага цялостна система за ефективен и ефикасен
контрол (вкл. счетоводство, одит, публикуване24 на отчети и т.н.), която
има за цел да осигури и верифицира правилно използване на европейските финансови средства. На Комисията са предоставени правомощия
да приема делегирани актове относно подробните правила за методите
на изпълнение на бюджета. Комисията има роля във всички методи на
изпълнение на бюджета – осъществява прякото управление на бюджета
чрез своите служби и изпълнителни агенции, участва в споделеното управление наред с държавите-членки, приема и специфични разпоредби
досежнонепрякото управление, осъществявано от външни субекти25.
22

Поради специфичния характер и задачи на Европейската централна банка
(ЕЦБ), по-специално нейната незави симост по отношение на управлението на финансите ѝ, ЕЦБ е изключена от обхвата на Финансовия регламент, освен ако не е
предвидено друго в него.
23 РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета
24 Съгласно чл.58 пар.5 от Финансовия регламент, субектите и лицата, на които
е възложено изпълнението на бюджета осигуряват подходящо годишно последващо публикуване на информация относно получателите. Комисията се уведомява за
предприетите мерки в това отношение.
25 Външните субекти, които могат да осъществяват непряко управление на бюджета са изброени в член 58, параграф 1, буква в)от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
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Методи за изпълнение на бюджета на ЕС са уредени вчл.58 от
Финансовия регламент и включват пряко управление, споделено управление и непряко управление.
Прякото управление26 на бюджета се осъществява от Комисия
чрез нейните служби27 и изпълнителните агенции. Финансовият регламент въвежда принципа на разделяне и несъвместимост на функциите на разпоредител на бюджетни кредити и на счетоводител (чл.64
от Финансовия регламент).
От една страна, всяка институцияна ЕС изпълнява функциите на
разпоредител с бюджетни кредити(чл.65 пар.1 от Финансовия регламент). Същевременно всякаинституция делегира в съответствие с
условията на своя процедурен правилник функциите на разпоредител
с бюджетни кредити на служители от подходящо равнище. Във вътрешният административен правилник на всяка институция са определени служителите, на които са делегирани тези функции, обхвата
на делегираните правомощия и дали е допустимо вторично делегиране. Всяка институция информира Сметната палата, Европейския
парламент и Съвета за назначаването и освобождаването на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити, вътрешните одитори и
счетоводителите, както и за всички вътрешни правила, които приема
по финансови въпроси. Правилото е, че само на служители се делегират първично или вторично правомощия на разпоредител с бюджетни
кредити.
Отговорните разпоредители с бюджетни кредити действат единствено в рамките на ограниченията, установени в акта на първично
или вторично делегиране. Те могат да бъдат подпомагани в изпълнението на своите задачи от един или повече служители, на които
са възложени определени действия, необходими за изпълнението на
№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.
26 В стария финансов регламент – РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002
на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за
общия бюджет на Европейските общности, чл.53, този метод е обозначен като „центразилирано управление“.
27 Вкл. „персонала в делегациите на Съюза под контрола на съответния ръководител на делегация“. В чл.67 от Финансовия регламент са уредени правомощията и
функциите на ръководителите на делегациите на Съюза, които действат като „вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити“.

111

бюджета и изготвянето на финансова и управленска информация.,
извършвани под контрола и на отговорността за представянето на
отчетите.
Във всяка институция разпоредителят с бюджетни кредити отговаря за изпълнението на приходите и разходите в съответствие с
принципа на добро финансово управление и следи за спазването на
изискванията за законосъобразност и редовност. В тази връзка оправомощенията разпоредител с бюджетни кредити въвежда организационна структура и системи за вътрешен контрол, подходящи за
изпълнението на неговите функции и в съответствие с приетите от
всяка институция минимални стандарти. За изпълнение на разходите разпоредителите с бюджетни кредити поемат бюджетни и правни
задължения, утвърждават разходите и разрешават плащанията, както и извършват подготовката за изпълнението на бюджетните кредити. Всяка операция се подлага най-малко на предварителен контрол,
основан на документна проверка и на наличните резултати от вече
извършения контрол, по отношение на оперативните и финансовите
аспекти на операцията. Предварителният контрол включва два етапа – иницииране и проверка на дадена операция, които се извършват
от различни служители, между които няма йерархична зависимост.
Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити може да въведе
и последващ контрол на извадков принцип съобразно риска, при това
от служители, които не са участвали в предварителния контрол и не
са подчинени на тях. Той се отчита пред своята институция относно
изпълнението на своите задължения под формата на годишен отчет за
дейността, който се предоставя на Парламента и Съвета.
От друга страна, всяка институцияна ЕС назначава счетоводител, който отговаря за правилното извършване на плащанията, на събирането на приходите и на събирането на установените вземания;
подготвянето и представянето на отчетите; воденето на счетоводството; определянето на счетоводните процедури и сметкоплана; определянето и утвърждаването на системите за счетоводна отчетност, а
когато е необходимо — утвърждаването на системите за предоставяне или обосноваване на счетоводната информация, определени от
разпоредителя с бюджетни кредити; в тази връзка счетоводителят се
упълномощава да проверява по всяко време спазването на критериите
за утвърждаване; управлението на касата (чл.68 пар.1 от Финансовия
регламент). Счетоводителят получава цялата необходима информа112

ция от разпоредителите с бюджетни кредити за изготвянето на отчети, които дават вярна и точна представа за финансовото състояние
на институциите и за изпълнението на бюджета. Счетоводителят има
право да проверява получената информация, както и да извършва
всякакви допълнителни проверки, които счита за необходими, за да
подпише отчетите. Преди приемането на отчетите от институцията
счетоводителят ги подписва и с това удостоверява, че има достатъчна
увереност, че отчетите дават вярна и точна представа за нейното финансово състояние. Освен в изрично изброени от Финансовия регламент хипотези, счетоводителят е оправомощен да управлява парите и
паричните еквиваленти, и отговаря за тяхното пазене. Съгласно чл.69
от Финансовия регламент, при изпълнението на своите задължения
счетоводителят може да делегира на своите подчинени определени
задачи, които се определят в акта за делегиране.
Освен чрез службите си Комисията осъществява пряко управление на изпълнението на бюджета на ЕС и чрез изпълнителните агенции. Изпълнителните агенции се създават с решение на Комисията
и са юридически лица съгласно правото на ЕС, на които Комисията делегира правомощия за цялостно или частично изпълнение на
програма или проект на Съюза от нейно име и на нейна отговорност
(чл.62 пар.1 от Финансовия регламент). Делегирането се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните
агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите
на Общността28. Същевременно Комисията е компетентна да приема
делегирани актове относно подробните правила за упражняването на
правомощията, делегирани на изпълнителните агенции във връзка си
изпълнението на бюджета. Съгласно чл.62 пар.2 от Финансовия регламент, директорът на изпълнителната агенция изпълнява съответните
бюджетни кредити за оперативни разходи чрез пряко управление.
Споделенотоуправлениена бюджета на ЕС се осъществявамежду Комисията и държавите-членки. Съгласно чл.59 пар.1 от Финансовия регламент, „Когато Комисията изпълнява бюджета в режим на
споделено управление, задачите по изпълнението се делегират на
държавите-членки. Комисията и държавите-членки спазват принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на
28

OВ L 11, 16.1.2003.
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дискриминация и осигуряват публичността на дейността на Съюза,
когато управляват средствата на Съюза. За тази цел Комисията и държавите-членки изпълняват своите съответни задължения за контрол
и одит и поемат произтичащите от тях отговорности, посочени в настоящия регламент. В специфичните за отделните сектори правила се
установяват допълнителни разпоредби.”
При осъществяването на задачи по изпълнението на бюджета на
ЕС държавите-членки следва да предприемат всички необходими
мерки, в това число законодателни, регулаторни и административни
мерки, за да защитят финансовите интереси на Съюза. От държавитечленки се очаква да гарантират, че финансираните от бюджета на ЕС
дейности са правилно и действително осъществени и в съответствие
с приложимите специфични за отделните сектори правила. За тази
цел всяка държава-членка е длъжна да определи кои национални органи саотговорни за управлението и контрола на средствата на ЕС29,
а също и да осъществява надзор върху тяхната дейност. Наред с това
на държавите-членки са възложени задължения да предотвратяват,
откриват и коригират нередностите и измамитепо отношение на финансовите средства на ЕС. Тези задължения за защита на финансовите интереси на ЕС държавите-членки изпълняват като осъществяват
предварителен и последващ контрол, а когато е целесъобразно, следва да извършат и проверки на място. Когато е необходимо, държавите-членки следва и да събират недължимо платените средства, вкл.
да образуват съдебни производства срещу бенефициенти, получили
29

В съответствие с критериите и процедурите, установени в специфичните за
отделните сектори правила, държавите-членки на подходящо равнище определят
органи, отговорни за управлението и контрола на средствата на Съюза. Тези
органи може също така да изпълняват задачи, които не са свързани с управлението
на средства на Съюза и може да възлагат някои от задачите си на други органи.
Когато вземат решение относно определянето на органи, държавите-членки може
да основат своето решение на това дали системите за управление и контрол са по
същество същите като тези от предходния период и дали те са функционирали
ефективно.Ако резултатите от одити и контрол показват, че определените органи
са престанали да отговарят на критериите, съдържащи се в специфичните за
отделните сектори правила, държавите-членки предприемат необходимите мерки,
за да гарантират, че слабостите при изпълнението на задачите на тези органи са
отстранени, включително чрез прекратяване на определянето в съответствие със
специфичните за отделните сектори правила. Специфичните за отделните сектори
правила определят ролята на Комисията в този процес.
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недължими плащания. В тази връзка Финансовият регламент изрично постановява, че държавите-членки налагат на бенефициентите
ефективни, възпиращи и пропорционални санкции съгласно уредбата
в специфичните за отделните сектори правила и в националното законодателство. Комисията осъществява контрол върху изпълнението
на задълженията на държавите-членки в рамките на споделеното управление на бюджета на ЕС като наблюдава националните системи за
управление и контрол на държавите-членки и извършва одити.
Националните органи, определени от на държавите-членки за отговорни за управлението и контрола на средствата на ЕС, следва да
създадат ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, а също и да осигури нейното функциониране. Те са длъжни да използват
счетоводна система, която предоставя своевременно точна, пълна и
надеждна информация, която от своя страна трябва да предоставят на
Комисията в съответствие с изискванията на чл.59 пар.5 от Финансовия регламент.
Непрякото управлениена бюджета на ЕС се осъществява, когато
това е предвидено в основен акт или в други специални случаи30, като
Комисията възлага задачи по изпълнението на бюджета на изчерпателно изброен кръг външни субекти31:
i) трети държави или определените от тях органи;
ii) международни организации и агенциите им;
iii) ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;
iv) органи, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евроатом
(посочени в чл. 208 от Финансовия регламент) и органите, осъществяващи публично-частно партньорство (посочени в чл. 209от Финансовия регламент);
v) публичноправни органи;
vi) частноправни органи със задължение за публична услуга, доколкото тези органи предоставят подходящи финансови гаранции;
30

Посочени в член 54, параграф 2, първа алинея, букви а)—г) от Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за
отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.
31 Член 58, параграф 1, буква в)от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета.
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vii) органи, уредени в частното право на държава-членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и
които предоставят подходящи финансови гаранции;
viii) лица, на които е възложено изпълнението на специфични
дейности в областта на ОВППС съгласно дял V на ДЕС и които са
посочени в съответния основен акт.
Външните субекти, чрез които се осъществява непрякото управление, са длъжни изцяло да сътрудничат за защитата на финансовите интереси на ЕС. Те нямат статут на оправомощен разпоредител с
бюджетни кредити (чл.58 пар.6 от Финансовия регламент). С тях се
сключват т.нар. „Споразумения за възлагане“, които при поискване
се предоставят на Парламента и Съвета, и задължително включват
съгласие за одит на средствата от Сметната палата и Европейската
служба за борба с измамите (OLAF).
Когато управляват средствата на Съюза, външните субекти, на
които са възложени задачи по изпълнението на бюджета, спазват
принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация и осигуряват публичността на дейността на
Съюза. От тях се изисква да осигурят защита на финансовите интереси на ЕС на равнище, което е равностойно на изискванията наФинансовия регламент. При преценката в тази връзка се отчитат естеството
на задачите, които са възложени на външните субекти, съответните
финансови рискове, както и степента на увереност, произтичаща от
техните системи, правила и процедури. Във всички случаи се преценяват и взетите от Комисията мерки за надзор и подпомагане на
изпълнението на възложените им задачи.
Както от държавите-членки в споделеното управление, така и от
външните субекти при непрякото упраление се очаква с цел защита на
финансовите интереси на Съюза. В това отношение голяма част от задълженията им съгласно Финансовия регламент се припокриват, вкл.
задължението за създаване на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, за използване на счетоводна система, предоставяща
своевременно точна, пълна и надеждна информация, за предотвратяване, откриване и коригирине на нередности и измами, за предварителен и последващ контрол, вкл. проверки на място и т.н. Външните
субекти подлежат на независим външен одит, извършван в съответствие с международно възприетите одиторски стандарти от одитор116

ска организация, която е функционално независима от проверявания
субект. Те са длъжни да прилагат подходящи правила и процедури за
предоставяне на финансиране от средствата на ЕС посредством безвъзмездни средства, възлагане на обществени поръчки и финансови
инструменти.
Финансовият регламент предоставя на Комисията правомощия да
приема делегирани актове относно подробните правила за непрякото
управление, включително установяването на условията при непрякото управление,според които системите, правилата и процедурите
на субектите и лицата са еквивалентни на тези на Комисията, декларациите за управлението и декларациите за съответствието, както и
процедурите за проверка и приемане на отчетите и изключването от
финансиране от Съюза на разходите, направени в нарушение на приложимите правила.
Делегиране на правомощия по финансови въпроси. Финансовият регламент урежда и основните правила във връзка с делегирането на бюджетни правомощия по финансови въпроси в ЕС.Във всички случаи делегираните изпълнителни правомощия по отношение
на бюджета следва да бъдат ясно дефинирани, а тяхното изпълнение
подлежи на пълен контрол.Комисията възлага задачи по изпълнението на бюджета при наличието на прозрачни, недискриминационни,
ефикасни и ефективни процедури за преглед във връзка с действителното изпълнение на тези задачи.
Съгласно член 56 параграф 1 от Финансовия регламент, Комисията и всяка от останалите институции може, в рамките на своите
служби, да делегират правомощията си по изпълнението на бюджета
в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент и в
собствените им вътрешни правилници, както и при ограниченията,
определени от тях в акта за делегиране. Така оправомощените лица
действат в границите на изрично предоставените им правомощия.
Комисията може да оттегля делегирането в съответствие със своите
собствени правила. Този тип делегиране е известно в академичната
литература по административно право на ЕС като „вътрешно-институционално делегиране“32.
32

Hofmann, H., Rowe, G., Türk, A. Administrative Law and Policy of the European Union, 2011, Oxford University Press, 251–254.
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Финансовият регламент въвежда забрана на Комисията да делегираизпълнителни дискреционни правомощия, коитовключват висока степен на преценка, предполагаща политически избор (член 63 от
Финансовия регламент). Тази обща забрана възпроизвежда доктрината Meroni, според която Комисията не може да делегира дискреционни правомощия, включващи широка свобода на преценка33. Уредени
са и допълнителни ограниченията на делегирането на правомощия.
Съгласно чл.63 от Финансовия регламент, Принципно Комисията
не възлага задачи, свързани с изпълнението на средства на Съюза,
включително плащане и събиране, на външни частноправни субекти
или органи. Изключение е възможно в точно определени хипотези
на Финансовия регламент34или когато съответните плащания са за
бенефициенти при условия и размери, определени от Комисията и не
предполагат дискреция на субекта или органа, който ги извършва.
Правната рамка на методите за изпълнение на бюджета на ЕС
е центрирана около задълженията и отговорността на Комисията,
която контролира изпълнението на няколко равнища. Методите на
пряко, споделено и непряко управление на изпълнение на бюджета
отразяват сложната структура на отношения между Комисията, държавите-членки, и останалите институции и органи на ЕС, и същевременно съответстват на динамичните потребности на финансовото
управление на публични средства в съвременния глобализиран свят,
в което са ангажирани множество участници и от публичния и частния сектор.

33

Решение на Съда от 13 юни 1958 г., Meroni/Върховен орган, Съединени дела
9 и 10/56, ECR 133, с.152.
34 В случаите посочени в чл.58 пар.1, б.“в“, подточки v), vi)и vii)от Финансовия
регламент.
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ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО
НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
LEGAL REGULATION OF GRANTS
IN THE EUROPEAN UNION

Деница Топчийска*
В настоящата статия се анализират основните принципи,
свързани с предоставянето на безвъзмездни средства, заложени
в Договора за функциониране на ЕС1 и Регламент № 966/2012 в
контекста на правото на ЕС като цяло и националното право на
държавите-членки на Съюза.В процеса на анализа се достига до
заключения относно конкретизирането на тези принципи с оглед
необходимостта от тяхно практическо прилагане като основа
за законосъобразното управление на безвъзмездните средства от
бюджета на ЕС.
This article analyzes the fundamental principles related to grants under
the Treaty on the Functioning of the European Union2 and Regulation
№ 966/2012 in the context of the European Union law in general and the
national law of the Member States. In the process of the analysis were
made the conclusions on the specification of these principles in view of
the necessity for their application in practice as а basis for the lawful
management of the grants from the EU budget.

* Д-р Деница Топчийска е главен асистент по Обща теория на правото в Департамент „Право“ на Нов български университет. Авторът е лектор в Магистърска
програма „Европейски проекти“ на катедра „Европеистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2004 г. работи като мениджър и консултант по
проекти, финансирани от ЕС.
1 Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз,
Официален вестникNo C 326 , 26/10/2012 стр. 0001 – 0390
2 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union
Official Journal No C 326, 26.10.2012 p. 0001-0390
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За осъществяването на своите политики Европейският съюз (ЕС)
разполага с правни и финансови инструменти. Предоставянето на безвъзмездни средства е една от основните форми, чрез които бюджетът
на съюза се разходва за постигане на целите, заложени в учредителните договори. Дефинирането на основните принципи и изисквания,
свързани с тази форма на финансиране, е предмет на Регламент №
966/2012 на ЕП и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.3Неговите разпоредби формират правната рамка за законосъобразно управление на
безвъзмездните средства от бюджета на ЕС.
В настоящата статия се анализират основните принципи, свързани с предоставянето на безвъзмездни средства, заложени в Договора
за функциониране на ЕС4 и Регламент № 966/2012в контекста на правото на ЕС като цяло и националното право на държавите-членки на
съюза. Целта на анализа е да се достигне до заключения относно конкретизирането на тези принципи с оглед необходимостта от тяхнопрактическо прилагане като основа за законосъобразното управление
на безвъзмездните средства от бюджета на ЕС.

1. Условия за предоставянето на средства от бюджета на ЕС
В Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) са дефинирани
основополагащите принципи и изисквания за формиране и разходване на бюджета на Съюза.5 Договорът е елемент от първичното право
на ЕС и има приоритет пред вторичното право на Съюза, което се
формира от регламентите, директивите и решенията на институциите
и националното право на държавите членки. В съответствие с разпоредбите на ДФЕС, за изпълнението на разходите, отразени в бюджета, e необходимо да са налице кумулативно две предпоставки. Първо,
трябва да бъде приет правно обвързващ акт на ЕС, който дава правно
3

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
(ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
4 Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз,
Официален вестникNo C 326 , 26/10/2012 стр. 0001 – 0390
5 Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз,
Част шеста „Институционални и финансови разпоредби“, Дял втори „Финансови
разпоредби“, чл. 310 и сл., Официален вестник No C 326 , 26/10/2012 стр. 0001 – 0390
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основание за неговото действие. Такъв акт може да бъде всеки акт от
първичното или вторичното право на съюза, който е приет в рамките
на неговата компетентност по съответно предвидената за това процедура. С оглед на това за стартирането на всяка от централизираните
програми на ЕС например се приема регламент или решение, в което
се дефинират целите, общия обем на предвидените финансови средства, видовете дейности и основните изисквания.6
Втората кумулативна предпоставка, за да е налице легитимен разход от бюджета на ЕС според ДФЕС, е неговото изпълнение да бъде
в съответствие с условията на регламента, приет отЕвропейския парламент и Съвета посочен в член 322 от същия договор.7В този регламент се съдържат финансовите норми относно реда и условията за
установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на отчетите.8 С него се приемат и правилата относно контрола
върху отговорността на финансовите оператори.9
Действащият към момента регламент на ЕС, приет на основание
член 322 от ДФЕС, е Регламент № 966/2012 на ЕП и на Съвета от 25
октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.10 В Регламента се установяват бюджетните
принципи и финансовите правила, свързани със съставянето и изпълнението на общия бюджет на ЕС. Основната цел на регламента
е да се осигури добро и ефективно управление, както и контрол и
защитата на финансовите интереси на Съюза.11Установените с ре6

Например Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова
програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение
№ 1982/2006/EO, Официален вестник No L 347/104 от 20.12.2013
7 Чл. 310, пар. 3 от Консолидиран текст на Договора за функционирането на
Европейския съюз, Официален вестник n° C 326 , 26/10/2012 стр. 0001 – 0390
8 Чл. 322, пар. 1, б. „а“ от Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз, Официален вестник n° C 326 , 26/10/2012 стр. 0001
– 0390
9 Чл. 322, пар. 1, б. „б“ от Консолидиран текст на Договора за функционирането
на Европейския съюз, Официален вестник n° C 326 , 26/10/2012 стр. 0001 – 0390
10 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
(ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
11 Пар. 2 от Преамбюла на Регламент No 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за
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гламента правила трябва да бъдат спазвани във всички правни актове и от всички институции, които изпълняват функции по изпълнението на бюджета на ЕС.С приемането на Регламент № 966/2012 се
запазватосновните принципи и правила за бюджетно и финансово
управление, които са действали до неговото приемане. Промените в
регламента са насочени към опростяване на процедурите, доколкото
е възможно в случаите, когато е подходящо, като се вземе предвид
тяхната добавена стойност за бюджета, и тежестта, която налагат на
заинтересованите страни. Една от целите е да се осъвременят основните принципи по отношение предоставянето на безвъзмездни
средства.12
В ДФЕС се предвижда, че Европейската комисия изпълнява бюджета на Съюзана своя собствена отговорноств съответствие с разпоредбите на регламентите, приети по силата на член 322, и принципа
за добро финансово управление.13В Договора за функционирането на
ЕС не се дефинира принципа за добро финансово управление. Той е
дефиниран в Регламент № 966/2012 и ще бъде анализиран по-надолу.
Като носител на основната отговорност за изпълнението на бюджета на Съюза, Европейската комисия разполага с възможност за осъществяване на контрол върху дейността на държавите по изпълнение
на бюджета, както и за налагане на финансови корекции, в случаите
на установени противоречия с правото на ЕС.
Държавите-членки сътрудничат на Комисията, за да се гарантира използването на бюджетните кредити в съответствие с принципа
на доброто финансово управление.Регламент № 966/2012 определя
задълженията на държавите-членки за контрол и одит при изпълнението на бюджета, както и отговорностите, които произтичат от това.
Чрез него се определят също така отговорностите и особените ред и
условия, съгласно които всяка институция участва в изпълнението на
своите собствени разходи.
В съответствие с член 58 на Регламент 966/2012 методите за изпълнение на бюджета от страна на Европейската комисия са три: пряко
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
12 Ibid.
13 Член 317 от Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз, Официален вестник n° C 326 , 26/10/2012 стр. 0001 – 0390
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(централизирано), споделено и непряко управление.14 При всичкиметоди за управление на средствата Европейската комисия остава отговорна за изпълнението на бюджета в съответствие с член 317 от ДФЕС.
Прякото управление се осъществява директно от Европейската
комисия или от нарочно създадени за това изпълнителни агенции. Комисията може да делегира правомощия на изпълнителните агенции за
цялостно или частично изпълнение на програма или проект на Съюза
от нейно име и на нейна отговорност в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването
на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи
по управлението на програмите на Общността.15 Изпълнителните
агенции се създават с решение на Комисията и са юридически лица
съгласно правото на Съюза.Програмите, осъществявани чрез прекия
метод на управление, се определят като централизирани. Административните правила за тяхното осъществяване се приемат от Европейската комисия и се прилагат на територията на всички държави,
които са легитимни за участие в тях.
Споделеното управление се осъществява от Европейската комисия съвместно с държавите членки, на които се делегират задачи по
изпълнението на бюджета на ЕС.16 Държавите-членки трябва вземат
всички необходими мерки, в това число законодателни, регулаторни
и административни мерки, за да защитят финансовите интереси на
Съюза. Те трябва да гарантират, че финансираните от бюджета дейности са правилно и действително осъществени в съответствие с
приложимите специфични за отделните сектори правила. Също така държавите-членки трябва да предотвратяват, откриват и коригират
нередностите и измамите. В своите дейности по осъществяване на
14

Чл. 58, т. 1, б. „а“, „б“и „в“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
15 Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 година относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои
задачи по управлението на програмите на Общността, OJ L 11, 16.1.2003, p. 1–8,
SpecialeditioninBulgarian: Chapter 01 Volume008 P. 256 – 263
16 Чл. 59, ал. 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
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предварителен и последващ контрол държавите-членки трябва да се
ръководят от принципа на пропорционалност.17
Споделеният метод на управление се използва по отношение на
основната част от финансирането от структурните и инвестиционните фондове на съюза, а именно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство. Управлението на структурните фондове
за многогодишния финансов период 2014-2020 година се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне
на общоприложими разпоредби за тези фондове,18 както и специални регламенти за всеки от тях.Регламент (ЕС) № 1303/2013 съдържа
основните принципи и правила, свързани с управлението на структурните фондове, както и процедурите за разработването на оперативните програми, като инструмент за постигане на целите, за които
са създадени фондовете. Регламент (ЕС) № 1303/2013 се прилага в
съответствие с изискванията на Регламент 966/2012, който съдържа
общите финансови правила, относими към бюджета на ЕС като цяло.
При метода на непрякото управление на средствата от бюджета на
ЕС, задачи по изпълнението на бюджета могат да бъдат възложени на
трети държави или международни организации, както и други лица,
предвидени във финансовия регламент. Независимо от метода на управление, разходите трябва да се изпълняват с равностойно ниво на
контрол и на прозрачност.19При всички методи на управление се при17 Чл. 59, ал. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парла-

мент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
18 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета, Официален вестник на Европейския съюз, No L347/320 от 20.12.2013 г.
19 Пар. 21 от Преамбюла на Регламент No 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за
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лага принципът за пропорционалност и принципът за добро финансово управление.В съответствие с член 5, ал. 4 от Договора за ЕС20 по
силата на принципа на пропорционалност, съдържанието и формата
на дейност на Съюза не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на целите на учредителните договори. С оглед на това дейностите по управление на бюджета на ЕС трябва да бъдат съобразени и да
съответстват на целите, към постигането на които са насочени.
Съгласно Регламент № 966/2012 принципът за добро финансово
управление обхваща четири елемента.21Първият от тях изисква бюджетните кредити да се изразходват в съответствие с принципите на
икономичност, ефикасност и ефективност. Това изисква да се намери най-доброто съотношение между цената на използваните ресурси
и постигнатите резултати с оглед постигането на поставените цели.
Вторият елемент от принципа за добро финансово управление изисква наличието на задължителна финансова обосновка на всяко предложение или инициатива от страна на Европейската комисия или държава-членка, които могат да имат отражение върху бюджета. Третият
и четвъртият елемент изискват наличието на вътрешен контрол на
изпълнението на бюджета и разходно-ефективни системи за контрол.
Всички посочени по-горе изисквания се прилагат и към финансирането на дейности с безвъзмездни средства от бюджета на ЕС.

2. Принципи за предоставянето на безвъзмездни средства
СъгласноРегламент № 966/2012 безвъзмездните средства представляват преки финансови помощи, отпускани безвъзмездно от бюджета, с цел финансиране надейности, които са насочени към постигане на целите на ЕС.22Целите, към които могат да бъдат насочени
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
20 Консолидирани текстове на Договора за Европейския Съюз и на Договора
за функционирането на Европейския Съюз, Официален вестник C 326, 26.10.2012,
p. 1–390
21 Чл. 30–33 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
22 Чл. 121 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими
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дейностите, финансирани от бюджета на ЕС, са заложени в Договора
за ЕС и ДФЕС. В рамките на предоставената компетентност, с която
разполага, ЕС може да използва финансовите инструменти за осъществяване на политиките, предвидени в учредителните договори.
Всяко използване на средства от бюджета на ЕС, което не е свързано
с посочените политики и цели, е в противоречие с правото на ЕС.
Безвъзмездните средства могат да бъдат отпуснати, като се използват четири основни форми. Първата и най-често използвана
форма е възстановяването на определена част от действително направените допустими разходи съгласно Регламент № 966/2012.23Друга форма за отпускане на безвъзмездни средства е възстановяването
на средства въз основа на единични разходи. Третата и четвъртата
форма са отпускането на еднократни суми и финансирането с единна
ставка. Регламент № 966/2012 допуска дейностите да бъдат финансирани и чрез комбинация от предвидените форми. Определената форма за отпускане на безвъзмездни средства трябва да бъдесъобразена
до максималната възможна степен с интересите и счетоводните методи на потенциалните бенефициенти. В този смисъл Регламент №
966/2012 предоставя широка дискреционна власт на органите, които
изпълняват функции във връзка с управлението на бюджета на ЕС.
За да бъдат изпълнени изискванията на принципа за върховенство на
правото, върху който се основава дейността на ЕС, е необходимо управляващите органи да приемат ясни, достъпни за бенефициентите
и обосновани правила. Доколкото финансирането с еднократни суми, единични разходи и финансиране с единна ставка представлява
по-лека от административна страна форма за предоставяне на безвъзмездни средства, Регламент № 966/2012 предвижда специални условия за тяхното обосноваване и прилагане.24
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
23 Член 126 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
24 Член 124 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
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Регламент № 966/2012дефинираобщите принципи за отпускането на безвъзмездни средства. Задължени лица за тяхното изпълнение
са лицата, които изпълняват функции във връзка с управлението на
средства от бюджета на ЕС в съответствие с посочените в регламента методи. Първите принципи, които са посочени са принципите на
прозрачност и на равно третиране. Тези принципи са безусловни и от
тях не се допуска отклонения. Следователно нарушаването на тези
принципи е абсолютна предпоставка за незаконосъборазността на отпуснатото финансиране.
Друг основен принцип е принципът за недопускане на печалба.
В съответствие с него отпускането на безвъзмездни средства не може
да има за цел или резултат формирането на печалба. Доколкото този
принцип създаваше затруднения и противоречиво тълкуване с оглед
на неговото прилагане в предходния многогодишен финансов период
2007–2014 година, вРегламент № 966/2012 беше предвидено изрично
уточнението, че тази забрана важи единствено в рамките на дейността или на работната програма на бенефициента. Следователно извън
това ограничение, няма пречка бенефициентът да формира печалба
на основата на резултатите, постигнати чрез полученото безвъзмездно финансиране. В Регламент № 966/2012 са предвидени също така
изключения, в рамките на които чрез безвъзмездните средства може
да се формира печалба и в рамките надейността или на работната
програма на бенефициента. Такива са например случаите, в които
финансирането се предоставя за засилване на финансовия капацитет
на бенефициента или дейностите, които генерират приход, за да се
гарантира тяхната непрекъснатост след периода на финансиране от
ЕС.25 Чрез тази разпоредба на практика се цели да се осигури устойчивост на резултатите от проектите, финансирани от ЕС, което се посочваше като един от проблемните аспекти до този момент.
Според принципа за некумулативно отпускане всяка дейност може да води до отпускането само на една сума безвъзмездни средства от
бюджета за един бенефициент.26За да се избегне двойното финанси25

Член 124, т. 4, б. „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
26 Член 129, т. 4, б. „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,

127

ране, в периода 2014 – 2018 г. участието в централизираните програми е обвързано с регистриране в електронни системи за управление
на средствата. Принципът за некумулативно отпускане не е абсолютен. Регламент № 966/2012 допуска изключения от него, когато това
е предвидено в съответните основни актове. Съгласно дефиницията,
предвидена в Регламент № 966/2012 основният акт може да бъде в
правната форма на регламент, директива или решение.27Препоръките
и становищата не попадат в категорията основен акт по смисъла на
Регламент № 966/2012.
Следващият принцип е забраната за отпускане на безвъзмездни
средства със задна дата.28Забраната е абсолютна за вече приключили
дейности. Безвъзмездни средства може да бъдат отпуснати за дейност,
която е започнала, ако заявителят може да обоснове необходимостта
от започване на дейността преди подписването на споразумението за
отпускане на безвъзмездни средства или преди уведомлението за решението за отпускане на безвъзмездни средства.
Отпускането на безвъзмездни средства е свързано с изискване за съфинансиране, като е възможно съфинансирането на бъде в
натура.29Регламент № 966/2012 не съдържа изисквания за процента
на съфинасиране. В този смисъл този процент трябва да бъде определен в рамките на административната дискреция на управляващия орган с оглед на най-ефективно постигане на целите, към които е насочено безвъзмездното финансиране. Регламент № 966/2012
предвижда също така, че размерът на безвъзмездните средства става
окончателен едва след като отговорният разпоредител с бюджетни
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
27 Член 2 , б. „г“, т. „i“от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
28 Член 130 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
29 Член 125, т.3 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
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кредити приеме окончателните доклади и отчети.30 Според регламента не се изключва възможността за авансови плащания, като техния размер и честота, следва да бъде определен с оглед на поставените цели.
Във връзка с принципите на безвъзмездното финансиране вРегламент № 966/2012са предвидени предвидените условията за допустимост на разходите.31Запазени са разпоредбите от предходния финансов регламент, според които, за да бъдат допустими разходите,
те трябва да бъдат действително извършени, да бъдат предвидени в
прогнозния общ бюджет, да бъдат необходими. Направените разходи
също така трябва да отговарят на приложимото данъчно и счетоводно
законодателство и да бъдат вписани в счетоводната отчетност по съответно изискуемия ред. Нарушаването на всяко от тези условия води
до незаконосъобразност на направените разходи.
СРегламент № 966/2012 се предоставят правомощия на Европейската комисия да приема делегирани актове за допълване на
общите принципи, приложими за безвъзмездните средства. В този
смисъл Европейската комисияразполага с правомощия да конкретизира принципа за недопускане на печалба и принципа на съфинансиране, както и да предвиди допълнителни уточнения във връзка с
допустимите разходи. Във връзка с това правомощие Европейската
комисия е приела Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане
на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза.32

30

Член 135, т.1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
31 Член 126 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1)
32 Обнародван в Официален вестник на ЕС L 362, 31.12.2012, p. 1–111
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3. Заключение
Направеният анализ дава възможност да се открои значението на
предоставянето на безвъзмездни средства по смисъла на Регламент
№ 966/2012 като финансов инструмент за постигане на целите на Европейския съюз. За да бъде в съответствие с правото на ЕС, тяхното
използване трябва да бъде насоченокъм провеждане на политиките на
Съюза, заложени в ДЕС и ДФЕС. Независимо от методите на управление на средствата от бюджета на ЕС – пряк, споделен или непряк,
тяхното разходване трябва да бъде съобразено с принципите и изискванията, заложени в Регламент № 966/2012.
Правната регламентация на безвъзмездните средства в Регламент № 966/2012 се основа на общи принципи, което дава широка
дискреционна власт на органите, осъществяващи управлението на
средствата. С оглед на изискванията на принципа за върховенство на
правото, който е основополагащ за ЕС, техните решения, свързани с
прилагането на общите принципи, трябва да бъдат ясни, достъпни за
бенефициентите и обоснованис оглед на целите, заложени в правото
на ЕС. Спазването на принципа на пропорционалност и на принципа
за разумно финансово управление, така както е формулиран в Регламент № 966/2012, е от особена важност в процеса на предоставяне на
безвъзмездни средства.
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Панел № 2. Основни стратегически и програмни
документи на Република България и ЕС
в областта на политиката на сближаване
и общата селскостопанска политика;
Обща характеристика
на финансовите правни отношения възникващи,
развиващи се и погасяващи се в системата

ФИНАНСОВИ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА
НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЕЗФРСР,
ЕФГЗ – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ФИНАНСОВИ
КОРЕКЦИИ И НЕРЕДНОСТИ
FINANCIAL AND LEGAL RELATIONS
IN THE MANAGEMENT AND CONTROL
OF PUBLIC FUNDS FROM THE EAFRD
AND EAGF – PUBLIC PROCUREMENTS,
FINANCIAL CORRECTIONS AND IRREGULARITIES

Васил Грудев*
Настоящият доклад разглежда финансовите правоотношения,
които възникват не между държавата членка и бенефициера при
управлението и контрола на публичните средства от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за гарантиране на земеделието, а едни малко разглеждани и може
би недооцени финансови правни отношения, които възникват, развиват се и се погасяват между институциите на Европейския съюз
и държавата членка, която в условията на споделена отговорност
носи тежестта на законосъобразното разходване на средствата
от тези фондове. Тези финансови правоотношения имат международен и наднационален характер и при тяхното реализиране държавите членки срещат редица трудности за законосъобразното им
осъществяване и поради тази причина в доклада е обърнато особено
внимание на принципите, въз основа на които следва да се извършва
разходването на публичните средства, проблемите при реализирането на обществените поръчки, правилата за налагане на финансови
корекции от страна на ЕК, включително за допуснатите нередности по отношение на изплатените средства.
* Васил Грудев – заместник-министър на земеделието и храните, Министерство на земеделието и храните

133

This report reviews the financial relations, which arise regarding the
management and the control of public funds from the European Agricultural
Fund for Rural Development and the European Fund for Agricultural
Guarantee. It reviews not the relations between the Member State and the
beneficiary, but some less analyzed and maybe underestimated financial
legal relations that arise, progress and pay off between the EU institutions
and the Member State, which in the conditions of shared responsibility
“bears the burden” for the lawful spending of these funds. These financial
relations have international and supranational characteristics and the
Member States face a number of difficulties for their lawful implementation.
Therefore this report pays particular attention to: the principles on the basis
of which should be spent the public funds, problems in the implementation
of the public procurements and the rules for financial corrections imposed
by the European Commission, including irregularities committed in respect
of disbursements.

I. Общата селскостопанска политика като правна рамка
за възникване на финансово правните отношения
1. Обща характеристика на ОСП
Общата селскостопанска политика е една от основните политики,
провеждани от Европейския съюз и нейните цели са заложени в Договора за функциониране на Европейския съюз (чл. 39 и следващите).
С ДФЕС се урежда и споделената отговорност между Съюза и държавите членки в областта на селското стопанство. В тази връзка рамката
на финансовите отношения между Европейската комисия и държавите членки в областта на земеделието и селските райони се определя от
многогодишната финансова рамка и Общата селскостопанска политика (ОСП), структурирани в европейските регламенти. Последната
е уникална по своя характер не само заради голямото многообразие
на предвидените интервенции за развитие в държавите членки, но и
поради факта, че част от нея за пръв път е част от европейските структурни и инвестиционни фондове (Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони), за разлика от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), който остава извън тази рамка1.
Вж. Чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на европейския парламент и на
съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби
1
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Селското стопанство като цяло е област от политиката на ЕС, в
която държавите членки са се договорили изцяло да обединят отговорностите си и необходимото публично финансиране. Така вместо
всяка държава да управлява политиката и финансовото подпомагане
поотделно, това се върши на равнище ЕС като цяло.
Самата ОСП е създадена още през 1962 година, в период на възстановяване на държавите основателки на Европейската общност от
период на хранителна криза и по тази причина започва действието
си чрез субсидиране на производството на основни земеделски продукти в името на осигуряването на хранителна обезпеченост. Към
настоящия момент ОСП е претъпяла значителни реформи, израз на
новите нужди на европейската общност и се характеризира с изключително многообразие от мерки с постигане на различни цели и зони
на интервенция:
а. подпомагане на фермерите да произвеждат достатъчно храна за Европа;
б. гарантиране на безопасността на храната (например чрез проследяване);
в. предпазване на фермерите от прекомерна нестабилност на цените и пазарни кризи;
г. подпомагане на инвестициите в модернизиране на стопанствата;
д. поддържане на жизнеспособни селски общности с диверсифицирана икономика;
е. създаване и поддържане на работни места в хранително-вкусовата промишленост;
з. опазване на околната среда и хуманно отношение към животните.2
Тези цели най-общо могат да бъдат обобщени в три принципни
направления:

за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета
2 http://europa.eu/pol/agr/index_bg.htm
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Графика 1.

Част от съществените промени, които настъпват през годините в
ОСП са свързани и с прогресивното и агресивно намаляване на нейния бюджет. Това е в следствие на нарастващите отговорности на ЕС,
като цяло в други сфери, така и необходимостта от постигане на икономии. Ако във върха на своето развитие през 70-те години на XX
век бюджетът на ОСП е бил близо 70%, то днес той е около 38% при
нарастващ брой държави членки.
Изпълнението на поставените цели се извършва чрез два стълба
финансирани от два различни фонда – първи стълб, които подпомага
доходите на земеделските стопани и подпомага пазара, финансиран
от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и втори
стълб, отговарящ за политиката за развитие на селските райони, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР).

2. Видове финансови правни взаимоотношенияпри управлението и контрола на финансовите средства от ЕЗФРСР и
ЕФГЗ
При управлението и контрола на средствата от земеделските фондове на ЕС възникват два вида финансови правоотношения – между
Европейската комисия и съответната държава членка и между държавата членка и бенефициерите на помощта.
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Графика 2.

Финансовите правоотношения, които възникват между държавата и властите на ЕК имат за предмет възстановяването на плащания,
направени от държавата членка на нейни бенефициери, като в зависимост от законосъобразното възникване и осъществяване на финансовите правоотношения между държавата и нейните бенефициери
се реализират и правоотношенията в последствие между държавата
членка и ЕК. В случаи на неправомерни действия от страна на бенефициери, за които не са извършени корективни действия от страна на
съответната държава възникват и неблагоприятни правни последици
за държавата членка изразяващи се невъзстановяване на направени
разходи, приспадане за бъдещ период на такива разходи или искане
за възстановяване на парични средства.
Може да се каже, че и двата вида взаимоотношения са сложни
правоотношения по своята същност, тъй като съдържат повече от едно право или задължение в себе си, както и че финансовите правоотношения между държавата членка и бенефициера са обусловени
от предварителното съществуване на такива между ЕК и държавата
членка. В хипотеза на неодобрение на ПРСР 2014–2020 от страна на
властите на ЕС не би могло да възникне финансово правоотношение
между държавата членка и потенциален бенефициер, което да бъде
финансирано от бюджета на ЕС. И обратно, проявлението на неправомерни юридически действия във финансовите правоотношения между държавата и бенефициера обуславя ангажиране на отговорност на
държавата пред ЕК и води до неблагоприятни правни последици.
От гледна точка на това коя страна притежава властническите
правомощия и двата вида правоотношения – при първия вид това са
властите на ЕК, които чрез различни механизми и системи за контрол,
137

предмет на настоящия доклад, контролират правилното и законосъобразно разходване на средствата от ЕЗФРСР и ЕФГЗ, а при втория
властническите правомощия се осъществяват от държавата спрямо
нейните бенефициери чрез нейните органи на изпълнителната власт
и административните структури.
Предмет на разглеждане в настоящия доклад са финансовите правоотношения между държавата членка и ЕК.

II. ЕФГЗ и ЕЗФРСР като част от ОСП
1. Финансирани дейности от ЕФГЗ
ЕФГЗ урежда взаимоотношенията при условията на споделено
управление между държавите членки и Съюза относно финансирането при предоставянето на финансова подкрепа за следните дейности3:
а. мерки за регулиране или подкрепа на селскостопанските пазари;
б. директни плащания на земеделски стопани в рамките на ОСП;
в. финансовия принос на Съюза за мерките за информиране и за
насърчаване за селскостопански продукти на вътрешния пазар на Съюза и в трети държави, предприети от държавите членки въз основа
на програми;
г. схеми за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата;
д. мерките, свързани с болестите по животните и загубата на потребителското доверие;
2. Цели на финансирането, предоставяно от ЕЗФРСР
За разлика от ЕФГЗ, ЕЗФРСР е фонд структуриран по различен
начин. Разликите се състоят в няколко основни аспекта, но най-яркия
е свързан с факта, че докато ЕФГЗ целите са съсредоточени върху
намаляване на разходите при производството на първична земеделска
продукция и цели тяхното частично покриване, то ЕЗФРСР е насочен,
с изключение на мерките, свързани плащания на площ, към инвестиционна подкрепа на конкретни проектни предложения и се основава
на многогодишно планиране. В тази връзка финансовите правни вза3

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1468152622548&uri=CELE
X:32013R1306
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имоотношения, които възникват между държавата и ЕС се основават
на изготвена от държавата национална програма за развитие на селските райони, съответстваща и отчитаща спецификите на националната икономика, на идентифицираните нужди на селските райони и
необходимостта от опазване и подобряване на околната среда. Самата
програма съдържа в себе си отделни мерки и дейности за намеса в
определени сфери на обществения живот на страната. Поставените
цели се отчитат чрез индикатори, което определя и самото ниво на
изпълнение на програмата.
3. Основни принципи за предоставяне на финансиране по
ЕФГЗ и ЕЗФРСР
Независимо от източника на финансиране, обаче, всички извършени разходи се подчиняват на един и същи принцип, за да са допустими и породят задължение, в рамките на финансовите взаимоотношения, за ЕК за изплащане – необходимостта от съответствие с
правото на Съюза.
При отчитане на съответствието с правото на Съюза основните
принципи при разходване на бюджетни кредити от бюджета на ЕС,
включително на тези, свързани с усвояването на средствата за европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФГЗ са заложени в Регламент № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета съгласно, който бюджетните кредити се използват в съответствие с принципа на добро финансово управление,
и по-специално в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност. Всеки от тези принципи е основополагащ за
правилното развитие на финансовите правни отношения и тяхното
успешно приключване. Съответно съдържанието на всеки от тях
трябва да бъде вземано предвид при изготвянето на нормативните актове, които ще са приложими за разходването средствата и оценката
за допустимостта на тези разходи:
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Графика 3.

Неспазването на всеки един от тези правни принципи води до ангажиране на отговорност за компетентните институции в рамките на
възникналото финансово правоотношение между държавата членка и
ЕК. В тази връзка отговорността за управлението и контрола на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР се носи едновременно от съответната държава членка от една страна и ЕК от друга чрез прилагане на принципа
за добро финансово управление (споделено управление4).
За обезпечаване на законосъобразното развитие на финансовите
правоотношения, свързани с разходване на средствата от земеделските фондове на ЕК са вменени широки правомощия насочени към
държавите членки за извършване на проверки на дейността по управлението и контрола на разходваните средства по ЕЗФРСР и ЕФГЗ5:
4

Споделено управление: метод на изпълнение на бюджета на ЕС, при който
задачите по изпълнението са делегирани на държавите членки. За тази цел властите в държавите членки определят компетентни органи за управление и контрол на
фондовете на ЕС. Тези органи докладват на Комисията. В контекста на настоящия
доклад тези органи са „разплащателните агенции“.
5 Чл. 62 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 352/78,
(ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) №
485/2008 на Съвета
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а. съответствието на административните практики с правилата на
Съюза;
б. наличието на изискваните удостоверителни документи и тяхното съответствие с операциите, финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР;
в. условията, при които са извършени и проверени операциите,
финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР;
г. дали дадена разплащателна агенция отговаря на критериите за
акредитация.
В допълнение на тези правомощия на ЕК са предоставени редица правомощия за издаване на делегирани регламенти за уреждане
на подробни правила, насоки и указания, насочени към държавите
членки с цел осигуряване на ефективното разходване на средства от
бюджета на ЕС.

III. Обществените поръчки в рамките на усвояването
на средства по ЕЗФРСР за периода 2007–2013 година
От гледна точка на ЕЗФРСР средствата, които се отпускат на публичните органи, чрез програмите за развитие на селските райони задължени, са насочени към изпълнението на три основни цели:
 Подобряването на качеството на живот в селските райони;
 Подобряването на земеделската инфраструктура;
 Подобряване на горския потенциал.
При получаване на финансиране за изпълнение на тези цели бенефициерите, които попадат в обхвата на действие на Закона за обществените поръчки са длъжни да провеждат обществени поръчки.
За програмен период 2007–2013 тези средства представляват близо ¼
от разходите за инвестиции, като следва да се добавят като разходи,
осъществени от публични органи, и средствата предвидени за т.нар.
„техническа помощ“, чиято цел е да обезпечи подготовката, управлението, мониторинга, оценяването, информацията и контрола, извършвани в рамките на програмите за развитие на селските райони6.
Проявлението на неправомерни юридически факти (законови нарушения и нередности) във финансовите отношения между държавите членки и нейните бенефициери, в случаите когато е задлъжително
6

Специален доклад на ЕСП № 23 от 2014 година Грешки в разходването на
средства за развитие на селските райони: какви са причините и какви мерки се
предприемат?
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започване, провеждане и приключване на обществена поръчка беше
основна тема на разисквания между държавите членки и властите на
ЕК. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че програмен период
2007–2013 се характеризира с множество проблеми, свързани с управлението и контрола на европейските фондове при разходването на
средства, свързани с необходимостта от провеждане на обществени
поръчки в целия Европейски съюз в това число и Република България. В своите доклади Европейски сметна палата изследва7 причините за тези проблеми. Големият процент нарушения беше причина за
въвеждане на предварителни условия от страна на ЕК при правилата
за обществени поръчки, които ще се прилагат за програмен период
2014–2020. Тези предварителни условия са свързани с изпълнението
на конкретни задължения за подобряване на контрола при провеждането и приключването изпълнението на обществените поръчки за
всички европейски финансирани фондове. Основните критерии за тези условия8 могат да бъдат групирани по следния начин:

Графика 4.

Важността на правилното разходване на средствата от ЕЗФРСР
и другите инвестиционни фондове се определя и от мястото, което
правоотношенията, свързани с обществените поръчки заемат в развитието на икономиката на ЕС и свободния пазар. Като цяло обществените поръчки представляват основен инструмент от една страна за
7

Специален доклад на ЕСП № 10 от 2015 година Необходими са повече усилия
за решаване на проблемите с обществените поръчки при разходването на средства
на ЕС за сближаване и Специален доклад на ЕСП № 10 от 2015 година Подкрепа на
ЕС за инфраструктура в селските райони – възможност за постигане на значително
по-голяма икономическа ефективност
8 Приложение № 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
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създаването на единен пазар, а от друга за постигането на целите заложени в стратегията „Европа 2020“ – постигането на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж. В тази връзка те имат и важна роля
за брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС, като за 2012 година общата стойност на обществените поръчки, публикувани в електронния
ежедневник за поръчки е 3,1% от БВП на ЕС.
Общият процент на нарушения, свързани с правилата за обществени поръчки, които ЕСП установява за програмен период 2007–2013 година е 8,2% за 2011, 2012 и 2013 година, като този процент не е напълно
окончателен, тъй като данните са към края на 2014 година, а към този
период не всички разходи са били приключени от държавите членки.
Грешките при процедурите за обществените поръчки представляват една осма от средния процент грешки в областта на развитието на
селските райони9. Тази цифра включва само случаи на сериозно нарушение на правилата за обществените поръчки, които са повлияли
върху избора на оферент. Основните фактически състави на нарушенията могат да бъдат групирани по следния начин:

Графика 5.

Като основна причина за големия брой нарушения се счита липсата на познания относно прилагането на процедурите за възлагане
на обществени поръчки и предпочитанието към работа с определени
доставчици. В тази връзка основните критики, които ЕСП отправя в
последните години е необходимостта от постигане на баланс между
съществуващите правила и поставените цели във връзка с необходимостта от гарантиране на законосъобразността при прилагането им.
9

Сметната палата определя като грешки тези операции (или част от операции),
които не са в съответствие с одобрените от бюджета и от правната база цели, не са
изчислени правилно и не са в съответствие с приложимите правила и разпоредби.
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Това на практика означава, че е необходимо да се положат усилия в
две посоки едновременно: опростяване на съществуващите правила
и осигуряване достатъчна степен на познаваемост на тези правила.
Установените от ЕК, чрез проверки, несъответствия с правилата
за разходване на средства води до налагане на т.нар. „финансови корекции“, като в особено сериозни случаи ЕК може да прецени да спре
изцяло плащанията по конкретна мярка или програма до отстраняване на установените решения в държавата членка.
Същественото ниво на несъответствие с правилата на обществените поръчки при разходването на средствата от ЕЗФРСР може да
има освен негативен финансов ефект върху държавата членка и друга
неблагоприятна последица – да се отрази негативно на постигането
на поставените цели при осъществяване на политиката за развитие на
селските райони.

IV. Финансови корекции при финансовите правни
взаимоотношения между ЕК и държавата членка
при управлението на ЕФГЗ и ЕЗФРСР
1. Характеристика на процедурата за налагане на финансови
корекции от страна на ЕК по ЕФГЗ и ЕЗФРСР
Процедурите за налагане на финансови корекции от страна на
ЕК върху разходените от държавите членки средства от земеделските
фондове е израз на санкционните властнически правомощия на европейската институция и има за последица ангажирането на отговорността на държавата за неправомерно разходените от нея средства.
Терминът „финансови корекции“ в практиката се използва в случаите, когато ЕК отменя целия или част от приноса на Съюза в дадена
програма или фонд и извършва събиране на държавата членка, с цел
изключване от финансиране от Съюза на разходи, които са направени
в нарушение на приложимото право. Самата процедура по налагане
на финансови корекции представлява сложна одиторска процедура,
при която се реализира отговорността на държавата членки за допуснати „пропуски при прилагането на мерки за контрол“10.
10

Пропуск при прилагането на мерките за контрол: спомагателна проверка,
която изобщо не е постигнала целите си, или основна проверка, която или не е
извършена в изискуемия по нормативната уредба брой пъти, честота или задълбо-
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Специфичното за тази процедура е, че нейните цели не са свързани единствено с ангажиране на отговорност по вече реализирани
нарушения, водещи до неправомерни плащания, т.е. ангажимента на
властите на ЕК не свършва с налагането на коригиращи мерки, но и
със създаването на превантивни такива и гарантирането, че нарушенията ще бъдат прекратени. В тази връзка, когато са констатирани
пропуски в самите процедури за контрол е задължение на одитори
на ЕК да отправят препоръки за подобрение на тези процедури и за
извършване на допълнителни проверки.
Друга специфика на процедурата за налагане на финансови корекции, като вид санкция е времевият период, за който ЕК има право да наложи корекция. Финансовите корекции могат да се прилагат
назад във времето за период до 24 месеца от окончателното плащане,
като изключение от това правило са случаите на нередности, нарушение на правилата за държавна помощ при започнала процедура за
нарушения и за нарушение на специфични правилата за проверка на
транзакциите на търговските документи на онези субекти, които получават или извършват плащания, пряко или непряко, свързани със
системата за финансиране на ЕФГЗ от страна на държава членка11. В
допълнение на гореизложеното властите на ЕК, в случаите когато е
налице хипотезата на продължаващо нарушение, имат право да наложат финансова корекция и за бъдещ период до момента на отпадане
на пропуска (изразяващ се в конкретно нарушение) в процедурните
правила и съответното неговото отрицателно въздействие върху законосъобразността на разходването на средствата.
Характерно за правилата, уреждащи правоотношенията, засягащи финансовите корекции е, че те съществуват независимо от другите възможности за ангажиране на отговорност от страна на дадена
държава членка и не засягат наличието на други способи за защита
на финансовите интереси на Съюза, като не изключват възможността
ЕК да започне и процедура за нарушение на правото на ЕС съгласно
Договора за функциониране на Европейския съюз.
ченост, или е извършена толкова лошо или с толкова малка честота, че се счита, че
не е ефективна за определянето на допустимостта на конкретното искане, или не е
извършена изобщо – Насоки за изчисляване на финансовите корекции в рамките на
процедурите за уравняване по съответствие и финансово уравняване на сметките
С(2015) 3675 final от 08.06.2015 година.
11 Вж. Чл. 52 от Регламент 1306/2013 година
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В допълнение на гореизложеното важен момент при реализирането на процедура за уравняване на сметките за съответствие е тежестта
на доказване, която в случая при предложена за налагане от страна на
ЕК финансова корекция в определен размер, пада върху държавата
членка да докаже, че този размер е бил завишен и степента на нарушение е по-малка или съответно няма извършено нарушение.
За да започне процедурата по налагане на финансова корекция задължително е необходимо да са изпълнени едновременно две условия12:
а. Държавата членка да е декларирала тази разходи пред ЕК; и
б. Да е извършено нарушение, което да е повлияло на подбора на
операция (допустимостта) или на размера на разходите.
По втория критерий нарушението най-общо може да изразява от
една страна във допускане за финансиране на операция, която принципно не е допустима (например финансиране на недопустима дейност или бенефициент), а от друга при една принципно допустима
операция нарушението да е свързано с по-голям размер на финансиране ( например по-голям интензитет на финансиране от допустимия,
пропуск в намаление на финансирането на ниво плащане за некачествено изпълнение и др.)
В случаите, когато е налице неспазване на правилата за разходване на средства от европейските фондове ЕК налага т.нар. „финансови
корекции“, като отказва да възстанови разходените от ЕЗФРСР или
ЕФГЗ средства или изключва от финансиране разплатени вече средства, като обикновено ги приспада от бъдещи плащания. При вземане
на решението ЕК се ръководи от принципа за пропорционалност, като
се отчита естеството и сериозността на нарушението на приложимото
право и неговите финансови отражения върху бюджета на Съюза.
Допустимостта на разходите се определя чрез изричен списък с
допустимостта на разходите, уреден в регламентите и разходването
на предварително определените разходи в изричния списък разходи
в съответствие с приложимото право. При последното са възможни
множество хипотези, които да характеризират едни принципно допустими разходи като недопустими. Това произтича от факта, че в
процеса на управление и контрола на разходите от страната държавите членки чрез разплащателните агенции е необходимо постигане
на съответствие с няколко критерия. В хода на извършване на упра12
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Вж.Чл. 85 от Регламент 1303/2013 година

вление и контрол на разходите разплащателните агенции предоставят
достатъчно акредитационни гаранции по отношение на допустимостта на извършваните от тях плащания, както и относно предаването и
съхраняването на информация.
2. Методи за налагане на финансови корекции
Правилата, при които се взема решение за налагане на финансови корекции са подробно уредени както в Делегиран Регламент (ЕС)
№ 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета
във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото
управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването
на еврото, така и в Насоките за изчисляване на финансовите корекции
в рамките на процедурите за уравняване по съответствие и финансово уравняване на сметките С(2015) 3675 final. Процедурата е известна
като процедура по уравняване на сметките за съответствие.
През 2015 година ЕК издаде горепосочените насоки за изчисляване на финансовите корекции, които замениха старите правила от 1997
година. В тези насоки значително по-детайлно и при повече яснота се
урежда по какъв начин ЕК ще изчислява финансовите корекции при
бъдещите одити за програмен период 2014–2020 година. В тях изрично е записано, че тези насоки имат единствено за цел да дадат общи
насоки и не са правно обвързващи, а само изразяват тълкуването от
страна на ЕК на правилата, съществуващи в приложимите регламенти за процедурите за уравняване по съответствие и финансово управление на сметките.
В тази връзка въпреки, че единственото обвързващо тълкуване на
тези правила е в правомощията на Съда на Европейския съюз, при
започване на процедура за уравняване на сметки ЕК се основава на
насоките и ги прилага, като в рамките на това производство тежестта
за доказване за липса на нарушение е на самата държава членка.
При вземането на решение за налагане на финансова корекция,
Комисията прави ясна разлика между сумите или частите от суми,
определени като неправомерно изразходвани, и сумите, определени
чрез екстраполирани или фиксирани корекции. В тази връзка съществува разлика при налагането на финансови корекции по двата фонда
– ЕФГЗ и ЕЗФРСР и тя се състои в обстоятелството, че ако за земе147

делския фонд се следи дали е нарушено правото на Съюза, то при
фонда за развитие на селските райони е необходимо да бъде постигнато съответствие и с приложимото национално законодателство13.
При извършване на проверките от страна на ЕК последната е длъжна
да взема под внимание и да отчита информацията предоставена от
държавите членки.
Определянето на финансова корекция се извършва основно по
два подхода, регламентирани в приложимия регламент:
 чрез метода на пропорционални усилия, с който се цели точно
определяне на размера на нарушението, т.нар. изчислена финансова
корекция;
 при невъзможност за определяне на точна сума на нарушението Комисията може да установи сумите, които трябва да бъдат изключени, чрез екстраполирани корекции, т.нар. екстраполирана финансова корекция14;
И при двата метода държавата членка има право да предоставя
както допълнителни аргументи, така и допълнителни изчисления с
цел намаляване на сумата за финансовата корекция в случай на установено нарушение. Извадките, на база на които се правят изчисленията трябва да отговаря на изискванията на статистиката за представителност. Извадката трябва да бъде от генералната съвкупност, за която има основателни очаквания, че може да съдържа същия пропуск.
В случай на невъзможност за използване за подходите на изчислената и екстраполираната финансова корекция ЕК използва способите
на фиксираните финансови корекции, които се основават на нейната
собствена преценка за създадения за бюджет на ЕС риск.

13 Вж. Чл. 12 от Делегиран Регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март

2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото
14 Екстраполирана финансова корекция: сумата, която трябва да бъде изключена от финансиране от Съюза след екстраполиране чрез статистически средства, е резултат от проверките на извадка, представителна за цялата популация, от
която е направена извадката, ограничен до областта, в която може с разумна увереност да се очаква същото несъответствие – Насоки за изчисляване на финансовите
корекции в рамките на процедурите за уравняване по съответствие и финансово
уравняване на сметките С(2015) 3675 final от 08.06.2015 година.
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3. Определяне на фиксирани финансови корекции
На първо място е необходимо да се отбележи, че този метод се
прилага, в случаите когато е било невъзможно определянето на точен
размер на нарушението или определяне на размера на вредата за бюджета на ЕС посредством екстраполация, но е възможно да се заключи, че държавата членка не е спазила всички изисквания за постигане
на законосъобразност при разходването на средствата.
Основен принцип при налагането на фиксирани финансови корекции15, както и при всички други методи, е спазването на принципа за
пропорционалност – чрез надлежно оценяване се отчита естеството и
тежестта на нарушението, съобразено и с оценката за риска от финансовата вреда, причинена на Съюза.
Нивото на фиксираната корекция се определя, като се взема предвид по-специално видът на установения пропуск. За тази цел пропуските при прилагането на мерките за контрол се разделят на пропуски, установени при основни проверки, и на такива при спомагателни
проверки, както следва:
а) Основните проверки са административните проверки и проверките на място, необходими за определяне на допустимостта на помощта и съответната приложимост на намаления и санкции;
б) Спомагателни проверки са всички останали административни
дейности, необходими за правилното обработване на исканията.
Ако в рамките на една и съща процедура за уравняване по съответствие бъдат установени различни случаи на нарушения, които
поотделно изискват различни фиксирани корекции, тогава се прилага
най-високото ниво на фиксирана корекция.
При определянето на нивото на фиксираните корекции Комисията по-специално взема под внимание и следните обстоятелства, сочещи към по-сериозни пропуски, които предполагат и по-висок риск от
загуба за сметка на бюджета на Съюза:
15„Фиксирана

финансова корекция: когато не са изпълнени условията за установяване на изчислена или на екстраполирана финансова корекция, сумата, която
следва да бъде изключена от финансиране от Съюза, се оценява от Комисията с
оглед на естеството и сериозността на нарушенията и въз основа на нейната собствена преценка за риска от причиняване на финансова вреда на бюджета на Съюза.“
– Насоки за изчисляване на финансовите корекции в рамките на процедурите за
уравняване по съответствие и финансово уравняване на сметките С(2015) 3675 final
от 08.06.2015 година.
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а) една или няколко от основните проверки не са извършени, или
са извършвани толкова некачествено или толкова рядко, че могат да
бъдат определени като недостатъчно ефективни за определянето на
допустимостта на искането или за предотвратяването на нередностите; или
б) открити са три или повече пропуска по отношение на една и
съща система за контрол; или
в) установено е, че държавата членка не прилага контролна система или че са налице сериозни пропуски в нейното действие, както и
че има доказателства за много нередности и небрежност в борбата с
неправомерните практики или злоупотреби; или
г) спрямо съответната държава членка вече е била прилагана
корекция за подобни пропуски в същия сектор — след проверка от
Комисията за всякакви коригиращи или компенсаторни мерки, които
вече са предприети от държавата членка.
В случаи, че държава членка предостави достатъчно информация,
от която да става ясно, че максималната загуба за фондовете се ограничава до размер, по-нисък от размера на загубата, която би възникнала при прилагането на по-ниска от предложената фиксирана ставка,
Комисията използва по-ниската фиксирана ставка при определяне на
сумите, които трябва да бъдат изключени от финансирането от Съюза.
От сумата, която Комисията е решила да се изключи от финансирането от Съюза в съответствие с член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013,
се приспадат възстановените суми, събрани от държавата членка от
бенефициерите и начислени в полза на фонда преди крайната дата,
която се определя от Комисията в хода на процедурата за уравняване
по съответствие.
Вземайки предвид гореизложеното относно критериите за определяне на нивото на фиксираните корекции ЕК е определила процентно изражение за бъдещите фиксирани финансови корекции, както
следва16:

16

Насоки за изчисляване на финансовите корекции в рамките на процедурите
за уравняване по съответствие и финансово уравняване на сметките С(2015) 3675
final от 08.06.2015 година.
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Графика 6.

4. Финансови корекции при проверките за кръстосано съответствие, критериите за акредитация, последващите проверки и
нередностите
С издадените насоки през 2015 година ЕК определя и изключително детайлни правила за ангажиране на отговорността на държавите членки и при специфични случаи на неспазване на законодателството на ЕС и които подлежат на задължителна проверка за спазване
– правилата за кръстосано несъответствие, критериите за акредитация, последващите проверки и нередностите и задълженията.
4.1. Финансови корекции при проверките за кръстосано съответствие17
При тези финансови корекции е необходимо при определяне на
процента на намаление на финансирането от Съюза да има предвид,
17

Кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани, които е необходимо да бъдат спазвани, за да се получава пълния
размер на субсидията.
Кръстосаното съответствие се състои от:
– Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ) съгласно правото на ЕС
– Стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).
Стандартите и изискванията са групирани в 3 области:
– Околна среда, изменение на климата, добро земеделско състояние на земята;
– Обществено здраве, здраве на животните и здраве на растенията;
– Хуманно отношение към животните: http://www.mzh.government.bg/MZH/
Libraries/Kampaniq_2016/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%
b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_2.sflb.ashx

151

че стандартите за кръстосано съответствие не представляват критерии за допустимост на определена операция, а единствено основание
за налагане на административна санкция. В тази връзка при проверка
на контролните системи на държавите членки се разглежда единствено риска от неприлагане на административни санкции от страна на
акредитираните разплащателни агенции. Тук отново има определено
ниво на ставки за налагане на финансови корекции при отчитане на
спецификите на проверките, които следва да бъдат извършени и риска за бюджета на ЕС.
4.2. Финансови корекции за съответствие на разплащателните агенции с критериите за акредитация
Започването на процедура за финансови корекции за съответствие
с критериите за акредитация е обусловено от реализирането едновременно на две условия:
а. едно или няколко условия за акредитиране не на изпълнени или
по отношение на тях съществуват сериозни пропуски;
б. държавата членка не е съумяла своевременно и в съответствие
със съществуващите процедури да приложи необходими коригиращи
мерки.
При определянето на финансовата корекция се вземат предвид
мащабът на пропуските и риска за неправомерни разходи при спазване на принципа за пропорционалност, като в зависимост от нарушението на конкретния критерии за акредитация и повтаряемостта
в процентно изражение финансовите корекции се налагат в рамките
между 2% и 5%.
4.3. Финансови корекции последващите проверки, нередностите и задълженията
Последващите проверки представляват допълнително ниво от административните проверки и проверките на място, чиято цел е да провери дали са били извършени достатъчно качествено първите. Този вид
финансови корекции са израз на волята на ЕК напълно и всеобхватно
да уреди всички възможни хипотези, при които е възможно да бъде
нарушено правото на ЕС и съответно да има възможност на всеки един
етап да бъде извършена проверка за удостоверяване на нарушенията.
Допускането на нередности от страна на държавите членки в нейните финансови правоотношения с бенефициентите води до небла152

гоприятни последици за държавата, която ги е допуснала и властите
на ЕК при установяването на такива налагат финансови корекции. За
тези финансови корекции, свързани с допуснати нередности18 по аналогия се прилагат правилата на насоките за принципите, критериите
и индикативните ставка за финансови корекции, отчитайки следните
особености:
а. степента на предотвратяване и справяне с всяко неправомерно
плащане, възникнало в резултат на нередност или небрежност;
б. нивото на съответствие на счетоводните книги за тези разходи
(таблица с неправомерните плащания и извадка от книгата с длъжници);
в. възстановяването на сумите, изгубени в резултат на нередности
или небрежност.

Заключение
Изложеното до момента показва колко сложни са взаимоотношенията между държавите членки и ЕК при процеса на управление и
контрол на разходването на публичните средства от двата фонда. В
рамките на тези финансови правни взаимоотношения при осъществяване на неправомерни юридически действия, които водят до неправомерно разходване на средства или до заплаха от такова, държавата
членка носи юридическа отговорност на пред властите на ЕК за липсата на адекватни контролни действия. В тази връзка на ЕК са възложени контролни функции, които са израз на властническите правомощия на институцията в процеса на общото управление и контрол на
публичните средства по ЕЗФРСР и ЕФГЗ.
Изразените мнения в настоящия доклад са лични и не отразяват
позицията на институцията, която представлявам.
18

Нередност: „всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността (правото на Съюза/националното законодателство), произтичащо от действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нанасянето на щети на общия бюджет на Съюза или на бюджетите, управлявани от тях
(него), посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират пряко от името на Съюза, или посредством извършването на неоправдан разход“ – Насоки за изчисляване на финансовите корекции в
рамките на процедурите за уравняване по съответствие и финансово уравняване на
сметките С(2015) 3675 final от 08.06.2015 година.
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Панел № 3. Субекти на финансовите правни
отношения в системата на публичните средства
от ЕСИФ и кореспондиращото национално
съфинансиране: управляващи органи,
сертифициращ орган, одитен орган, Сметна палата,
Европейска сметна палата, Министерски съвет,
Агенция за държавна финансова инспекция,
Министерство на вътрешните работи (АФКОС),
Разплащателна агенция, Министерство на земеделието
и храните; бенефициери; други

ФУНКЦИИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В СИСТЕМАТА НА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ
FUNCTIONS OF THE PARLIAMENTARY COMMITTEE
ON EUROPEAN AFFAIRS AND OVERSIGHT
OF THE EUROPEAN FUNDS WITHIN THE EU FUNDS
MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEM
IN BULGARIA

Д-р Младен Ламбев*
Георги Тенев**
Настоящата разработка си поставя за цел да разкрие накратко
основните функции на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските въпроси в Народното събрание на Република
България, по отношение на системата на управление и контрол на
средствата от Европейския съюз у нас. Двете направления в дейността на КЕВКЕФ, а именно: наблюдението върху програмите и
инструментите, съфинансирани от Съюза, в съчетание с участието
на парламента в Европейския дневен ред биха, могли да се разглеждат като „двете страни на една и съща монета“. От една страна
комисията участва във формирането на Европейските политики, а
от друга – контролира тяхното изпълнение в България. Без да претендира за изчерпателност, докладът прави опит да провокира интерес по тази проблематика сред широк кръг заинтересовани лица,
както от академичните среди, така и от бизнеса, неправителствените организации и гражданското общество като цяло. Актуалността на темата се подсилва допълнително от обстоятелството,
* Главен експертен сътрудник в Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове на българския парламент
** Юрисконсулт в Комисията за защита на личните данни
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че след по-малко от 2 години страната ни ще проведе за първи път
Председателство на Съвета на ЕС в Тройка с Естония и Австрия,
а Парламентарно измерение е неделима и съществена негова част.
The present article aims to reveal in brief the main functions of the
European Affairs and Oversight of the European Funds Committee in the
National Assembly of the Republic of Bulgaria (the Committee) in respect
of the management and control system of the EU funds in Bulgaria. Both
areas of the Committee’s activity, namely the monitoring of the programmes
and the instruments financed by the EU, combined with the involvement
of the Natonal Parliament in the European agenda could be regarded
as the“two sides of the same coin”. On the one hand, the Committee is
involved in the formation of European policies, on the other – controls
their implementation in Bulgaria. Without being exhaustive, the report
tries to provoke interest in this issue among a wide range of stakeholders
from the Academia and business, NGOs and civil society as a whole. The
topicality of the theme is further enhanced by the fact that, after less than
two years, our country will hold the first Presidency of the Council of the
European Union in Trio with Estonia and Austria and the parliamentary
dimension is an integral and essential part of it.

І. Увод
Разбирането и осмислянето в пълнота на системата за управление
и контрол на средствата от Европейския съюз (ЕС) у нас, респективно
– ролята на всички нейни функционално обособени части, е свързано с принципното положение, че еврофондовете финансират политики. За съжаление този факт често бива пренебрегван, а това, от своя
страна, води до подход „на парче“, неотчитайки крайнияефект, който
следва да бъде постигнат с провеждането на съответната, съфинансирана от Съюза, политика.
Тук именно Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) има своята основна и водеща функция. Тя е една от постоянните комисии в Народното събрание (НС)
на Република България. Съществуваща от 2009 г. и приемник на Комисията по европейска интеграция, КЕВКЕФ съчетава регулярното
наблюдение по европейските програми и проекти у нас с участие в
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Европейския дневен ред по линия на политическия диалог с институциите на ЕС.
Парламентарното наблюдение и контрол, които комисията упражнява върху оползотворяването на алокираните за България
еврофондове,се осъществяват посредством регулярни изслушвания
на представители на изпълнителната власт – централно координационно звено, управляващи, сертифициращи и одитни органи. Въз
основа на същите, КЕВКЕФ изготвя редовни доклади (междинни и
годишни) по всички инструменти, съфинансирани със средства от ЕС
в страната. Те са публично достъпни в интернет, на страницата на комисията.1 Вече в рамките на 3 мандата на Народното събрание (41-то,
42-то, 43-то НС) Докладите за управление на средствата от Европейския съюз в Република България, се изготвят в съответствие с член
3. ал. 1 т. 3 от Вътрешните правила за организацията и дейността на
КЕВКЕФ (също налични на сайта).
От съществено значение за работата на КЕВКЕФ е постоянният диалог със структурите на гражданското общество: академични
среди, бизнес, неправителствени, синдикални и други организации,
осъществяван чрез създадения през 2009 г. Съвет за обществени консултации към комисията.В 43-то НС той продължава своята работа,
съгласно член 15 от горепосочените Вътрешни правила.

ІІ. Правнии икономически аспекти
1. Правни аспекти
1.1. Статут на КЕВКЕФ. Нормативни основания, цели и задачи. IPEX. КОСАК
Съгласно Конституцията на Република България,Народно събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии,като
постоянните комисии подпомагат дейността на НС и упражняват от
негово име парламентарен контрол2. Такъв е статутът и на тук разглежданата Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове3. Нейна основна функция е упражняването на
1

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/info Последно влизане: 26.09.2016 г.
2 Вж. член 79 от Конституцията на Република България.
3 Михайлова-Големинова,С. Държавни органи за управление и контрол в сис-
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парламентарния контрол, досежно дейността на правителството в
областта на европейските въпроси, усвояването и разходването на
средствата от Европейския съюз.Конкретните аспекти на тази основна задача на КЕВКЕФ се коментират накратко в следващата точка от изложението.
В националната правна система, извън посочената конституционна уредба, КЕВКЕФ намира своето нормативно основание в разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание (ПОДНС).4 В член 16, ал. 2 на същия, под точка 20 в списъка
на постоянните парламентарни комисии е посочена Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Значимостта на КЕВКЕФ, от гледна точна нейните функции в ежедневната дейност на НС и ролята ѝ във взаимоотношенията между националния
парламент и органите на ЕС, се подсилва от систематичното място на
ал. 3 на посочената разпоредба. Докато чл. 16 на ПОДНС е призван
просто да изброи постоянните парламентарни комисии, то още тук, в
ал. 3 са закрепени две основни функции на КЕВКЕФ: „[...] докладва
на Народното събрание по изпълнение задължението на Министерския съвет за предварителна информираност при участието му в
разработването и приемането на актове на Европейския съюз[...]
изготвя доклади и по други актове на институциите на Европейския
съюз.“ Такава „привилегия“ е отказана на другите постоанни комисии, от съставана НС.
Основната си уредба, в цитирания нормативен акт, Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове намира в
разпоредбите на Глава Единадесета: Парламентарно наблюдение и
контрол по въпросите на Европейския съюз, чл. 114 и следващите.
На основание Глава Пета, член 16, ал.2, т.20 и ал.3, и член 23, ал.1
от ПОДНС, обнародван в Държавен вестник, бр. 97 от 25.11.2014 г.,
в сила от 25.11.2014 г. са приети Вътрешни правила, уреждащи организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контемата на публичните средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.Норма, №3, 2013, стр.55–56:“След влизането в сила на Договора от
Лисабон на 01.12.2009г. Народното събрание чрез КЕВКЕФ, съгласно действащото
законодателство, също играе активна роля в процеса на управление на публичните
средства от ЕС …“
4 http://www.parliament.bg/bg/rulesoftheorganisations Последно влизане: 26.09.
2016 г.
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трол на европейските фондове в 43-то Народно събрание. В същите
детайлно са описани функциите, целите и задачите на КЕВКЕФ.5
Без да се навлиза в детайли относно създаването, структурата и
функциите на Европейския съюз, е добре да се отбележи, че това е една уникална, от юридическа и организационна гледна точка, система,
изградена и функционираща въз основа на доброволно предоставена
ѝ от Държавите членки компетентност (в различни сфери на живота)
и упражняваща я вместо тях. Стъпвайки на тази база и съзнавайки,
че именно суверенните Държави членки на ЕС са изначалните носители на предоставената компетентност, следва да се отчита тяхната
възможност за контрол в случаите, попадащи извън изключителната
компетентност на Съюза.6 В тези случаи Договорът за Европейския
Съюз (ДЕС)7 предвижда ЕС да подчинява своите действия на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Именно съответствието
на актовете на Съюза с посочените принципи е предмет на контрол от
страна на Държавите членки.
Чрез Народното събрание, Република България, като равноправна
държава членка на ЕС, осъществява своя пряк политически контрол
върху предложенията за законодателни актове на Европейския съюз. Водеща в НС при реализирането на тази функция е КЕВКЕФ.8Активното
участие на парламентите на държавите членки в Европейския дневен
ред намира уредба и в Протокол №1 относно ролята на националните
парламенти в ЕС. Цитираният протоколрегламентира задълженията на
отделните европейски институции пряко и в срок да предоставят на
националните парламенти изготвените в процеса на тяхната дейност
документи и особено проектите на законодателни актове.
Говорейки за взаимоотношенията на парламентите с органите и
структурите на ЕС е важно да се обърне внимание и на интерпарламентарния диалог, с оглед общото разглеждане на европейските
5

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/info Последно влизане: 27.09.2016 г.
6 Относно видовете компетентост на ЕС, вж. http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/competences/faq?lg=bg#q2 Последно влизане: 27.09.2016 г.
7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.115.01.
0001.01.BUL&toc=OJ:C:2008:115:TOC#C_2008115BG.01001301 Последно влизане:
27.09.2016 г.
8 По-подробно за ролята на националните парламенти, вж. член 12 от Дял II на
ДЕС; Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на
пропорционалност.
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въпроси и еднаквото прилагане правото на ЕС, досежно неговото реципиране и транспониране в националните правни системи, както и
засилената роля на парламентите в законодателния процес на ЕС след
Договора от Лисабон. В тази връзка и за тези цели, националните
парламенти, съвместно с Европейският парламент са създали собствена база данни и интернет страница – www.ipex.eu. От изключителна
важност за тях е да обменят помежду си информация по актуалните
за Съюза теми, да следят за изтичащи срокове по субсидиарност, за
налагане на „жълт“ и „оранжев картон“ и т.н.Лисабонският договор
призовава парламентите да съдействат активно за доброто функциониране на Съюза9.
Особено важно място в дейността на КЕВКЕФ, респективно на
Народното събрание на Република България, заема КОСАК – форумът
за сътрудничество между комисиите по европейските въпроси на навсички национални парламенти на Държавите членки на Европейския
съюз. Наименованието на тази конференция идва от френската абревиатура COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires
communautaires)10. В работата на КОСАК участват и представители
на Европейския парламент, Европейската комисия, висши представители на изпълнителната власт от председателстващата Съвета държава членка, видни учени, изследователски и др. организации. Заседанията или още сесиите на форума се провеждат общо четири пъти
годишно – по два пъти във всяка от страните, които са ртационни
председатели на Съвета.
Председателската среща на КОСАК е събитието, с което обикновено се дава начало на всяко Парламентарното измерение. В нея
участват председателите, или упълномощени от тях заместник-председатели на комисиите по европейски въпроси от ЕС, както и представители на страните, кандидатстващи за членство в Съюза, наблюдатели и гости. Конференцията е подготвителна за пленарното заседание
на КОСАК, което пък, от своя страна, се явява край на съответното
Парламентарно измерение. В този далеч по-широк форматвсеки национален парламент е представен от шестима народни представители, респективно членове на съответната комисия по европейските въ9

Допълнителна информация може да се намери, както на посочения сайт на
IPEX, така и на http://www.parliament.bg/bg/IPEXПоследно влизане: 27.09.2016 г.
10 За повече информация, относно дейността на КОСАК, вж. http://www.cosac.
eu Последно влизане: 25.09.2016 г.
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проси, докато страните-кандидатки за членство участват с по трима
парламентаристи.
Най-общо казано, на КОСАК се дискутира пътя, по който върви
Европейският съюз. През призмата на европейските фондове, конференцията е ключова и основополагаща за работата на КЕВКЕФ,
тъй като е своеобразна трибуна за дискусия на теми като: вътрешна
логика, параметри, източници на финансиране и разходни политики
на Многогодишната финансова рамка; бъдеще на Кохезионната политика; преход от грантови схеми към револвиращи нисколихвени
финансови инструменти; размер на допустимата държавна помощ и
предотвратяване риска от двойно финансиране на едни и същи проекти; демаркация и преодоляване на „бели петна“ между различни европейски фондове и програми; мултифондова подкрепа за осъществяване на инвестиции, публично-частни партньорства и т.н.
1.2. Функции. Контролни функции на КЕВКЕФ
Като парламентарна комисия, от категорията на постоянните,
КЕВКЕФ подпомага Народното събрание в неговата дейност и упражнява, от негово име парламентарен контрол така, както повелява
разпоредбата на член 79, ал. 2 от Конституцията.
Упражняваните от КЕВКЕФ парламентарен контрол и наблюдение в сферата на своята компетентност по въпросите на Европейския
съюз, са регламентирани в член 2 от Вътрешните правила за организацията и дейността на комисията. Цитираният нормативен текст съдържа, в точки от 1 до 14 изброяване на компетенциите на комисията,
досежно материята на европейските въпроси.
Като особено значими в тази насока, следва да се посочат функциите на КЕВКЕФ да: Изготви проект за Годишна работна програма на
Народното събрание по въпросите на ЕС (т.1). За тази цел, следва дабъдат взетипредвид предложенията на останалитне постоянни комисии. Програмата на НС се изготвя въз основа на Годишната програма
за участие на Република България в процеса на вземане на решения в
ЕС, внесена от Министрерски съвет (МС), съгласночлен 114, ал. 1 от
ПОДНС. С това задължение на МС кореспондира и нормата на член
105, ал. 3 от Конституцията, императивно задължаваща Министерски
съвет да информира НС по въпроси, отнасящи се до задълженията,
произтичащи за Република България от нейното членство в ЕС. Наред
с това, програмата на НС следва да бъде съобразена и с Годишната ра163

ботна и законодателна програма на ЕК и Работна програма на Председателството на Европейския съвет и съдържа списък на проектите
за актове на институциите на ЕС, в разработването и приемането на
които участва Министерския съвет и които подлежат на наблюдение
и контрол от Народното събрание през текущата година. Това от своя
страна е скрепено и с конституционното задължение на МС, съгласно член 105, ал. 4, когато участва в разработването и приемането на
актове на Съюза, да информира предварително НС и да даде отчет за
своите действия.
Възможността, попадаща единствено в компетентността на КЕВКЕФ, за налагане на парламентарна резерва по проектите на актове
на ЕС, залегнали в Годишната работна програма, безспорно е функция от изключителна важност за държавата. Парламентарната резерва може да бъде наложена както по инициатива на самата комисия
по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, така
и по инициатива на всяка една от останалите постоянни комисии на
Народното събрание.
Както бе споменато в предходната точка, Република България, като равноправен член на ЕС, осъществява пряк политически контрол
върху предложенията за законодателни актове на Съюза, съгласно
Протокол № 2, относно прилагането на принципите на субсидиарност
и пропорционалност. Именно КЕВКЕФ е натоварена с изпълнението
на тази задача, що се отнася до проектите на законодателни актове на
ЕС, включени в Годишната работна програма на НС по въпросите на
европейския съюз (ГРПНСЕС), съгласно член 2, ал. 1, т. 4 от своите
Вътрешните правила. При установяване на такова несъответствие,
съгласно член 117, ал. 3 от ПОДНС, КЕВКЕФ изготвя мотивирано
становище, което след като бъде представено на Председателя на НС
се изпраща, съгласно следващата алинея, на МС и председателите на
Европейския парламент, на Европейския съвет, на Съвета на ЕС и на
ЕК, в срока определен по чл. 6 от Протокол № 2, към ДФЕС.
Относно средствата от Европейския съюз, важен аспект в дейността на КЕВКЕФ по парламентарен контрол е функцията по наблюдение на Централното координационно звено, както и взаимодействието с към него.
Наред с изброените задачи, заслужавата да се спомени и осъществяването на взаимодествие с останалите национални парламенти и
информирането на народните представители, относно добрите прак164

тики на Държавите членки, в областта на европейските въпроси. Също така участие в сесиите на КОСАК, за което стана дума по-горе,
както и функцията да следи заприлагането на актоветена ЕС у нас.
Контролните функции на КЕВКЕФ, относно средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз са ситематично обособени в член 3 от Вътрешните правила за организацията и дейността
на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове. Там са изброени, както следва: поддържането на контракти
с държавните институции, общините, неправителствените организации, търговците, както и други организации и лица, свързани с усвояването на средствата от ЕС. КЕВКЕФ може да изисква от преждеизброените всякаква информация, необходима за осъществяване на
нейните функции. На следващо място, комисията изслушва на свои
заседания длъжностни лица, експерти и граждани. Реализирането на
посочените функции е скрепено и с конституционното задължение на
длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени от постоянните комисии на НС, да се явят пред тях и да им предоставят исканите
сведения и документи (член 80 от Конституцията).
Освен това, както вече бе пояснено, във връзка с усвояването на
средствата от ЕС, комисията подготвя доклад на всеки шест месеца.
В своята дейност, основните аспекти на която бяха очертани, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се подпомага от Съвет за обществени консултации. Същият има
съвещателни функции, а нормативното основание за неговото съществуване почива в разпоредбата на член 15 от Вътрешните правила
за организацията и дейността на КЕВКЕФ. Статутът на Съвета за обществени консултации (СОК) е разписан в негови собствени вътрешни правила, приети от комисията11.
Интерес буди механизмът за формиране състава на СОК, както и
изискванията за кандидатите. Съветът се състои от постоянни и временни членове, като първите са 24 на брой, а броят на временните
такива не е нормативно регламентиран, а същите се избират за едно
или няколко заседания. Постоянните членове се определят с решение
на КЕВКЕФ, като такива биват:национално представени организации
на работодателите, признати от Министерския съвет по реда на Коде11

http://www.parliament.bg/pub/cW/20160722125839KEV-SOK1207.pdf Последно
влизане: 27.09.2016 г.
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кса на труда; национално представени организации на работниците и
служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на
труда; Националното сдружение на общините в Република България;
неправителствени организации с експертен капацитет, покриващ широк кръг от въпроси.
2. Икономически аспекти
От икономическа гледа точка, КЕВКЕФ си поставя амбициозната задача да измерва ефекта от оползотворяването на еврофондовете у нас. В това нелеко начинание комисията приветства подхода на
Централното координационно звено (ЦКЗ) към Министерския съвет за разработване и прилагане на български иконометричен модел
(SIBILA), който позволява симулационно математическо моделиране,
чрез което да се оцени въздействието на европейските фондове върху
българското социално-икономическо развитие. SIBILA бе представен пред КЕВКЕФ през 2012 г. ресорния министър по управление
на средствата от ЕС и екипа от Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, участващ в създаването му. Той се състои от 170 уравнения, базирани на следните 4 икономически фактора: реален, финансов, фискален и външен. SIBILA разглежда икономическото развитие при два алтернативни сценария: базисен сценарий, в който няма
Структурни и Кохезионен фондове (СКФ) и алтернативен сценарий,
отразяващ финансирането по СКФ. Разликата между резултатите от
тези два сценария по отношение на даден икономически показател
измерва нетното въздействие от СКФ. В този смисъл, ефектът се дефинира като резултатно отражение на инвестициите по линия на фондовете на ЕС върху основни фактори на конкурентоспособността на
българската икономика – човешки капитал, научно-изследователска
дейност, иновации, информационни и комуникационни технологии,
инфраструктура и производствени мощности.
В допълнение към различните сценарии, които КЕВКЕФ има възможност да обсъжда, разполагайки с данните от SIBILA, комисията
разглежда европейските фондове от гледна точка на тяхната ефикасност (efficiency) и ефективност (effectiveness). Поради съществуващите различни интерпретации на понятията, КЕВКЕФ възприема в
своя анализ значението им, така както е дефинирано то в “The Oxford
English Dictionary“.
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В този ред на мисли, под ефикасност (еfficiency) се разбира: осъществяване на процесите или функциониране по възможно най-добрия начин, с най-малка загуба на време и усилия; имайки и използвайки необходимите знания и умения за изпълнение на съответната дейност. По отношение на европейските фондове, ефикасността
включва: договаряне, регулярно разплащане, съобразно установените
срокове, проследяване на тенденциите – акумулира ли се забавяне,
запазват ли се същите нива или е налице ускоряване. Ефикасността
отразява още до каква степен са оптимизирани процедурите, гъвкавост на финансирането, нива на грешки и др. Ефикасното усвояване
следва да се разглежда като резултат от ефективно функциониращи
системи за управление и контрол, които водят до ускорен темп на усвояване, намаляване на административната тежест и бюрокрацията.
В по-конкретен порядък КЕВКЕФ следи за ефикасността по отношение на:
 Темпът на договаряне и разплащане на средствата от европейските фондове;
 Системата за управление и контрол на средствата от ЕС;
 Изграждането на адекватна институционална рамка;
Постигнатото добро финансово управление се обективира от една
страна чрез ниския % на финансови корекции по оперативните програми, а от друга – чрез ниското ниво на грешки по тях – под допустимите 2 % праг на същественост (по данни на Одитния орган). Разбира
се, ефективният контрол на изпълнението е основна предпоставка за
крайния успех ня всеки от инструментите за България, които Съюза
съфинансира. На следващо място трябва да се отчита и оптималността на разходване на средствата. Тя описва най-доброто съотношение
между разходите и ползите при реализиране на инвестицията.
Винаги, когато става дума за публични инвестиции следва да се
отчете т. нар. „ефект на изтласкване“ – доколко намесата от страна
на държавата (респ. на ЕС) е икономически обоснована в конкретния
сектор/отрасъл, в който ще се инвестира. Важно е да се отбележи, че
е целесъобразно да се подпомогне там, където частният интерес или
отсъства, или самият мащаб на инвестицията се явява непреодолимо
препятствие пред бизнеса. Може да се допусне, че еврофондовете са
лост за отключването на други инвестиции, тъй като повишават дългосрочния капацитет на икономиката. Ето защо и програмирането на
тези средства трябва да е в посока дългосрочен ефект и устойчивост.
167

Ефективността (effectiveness)се дефинира като адекватно постигане на заложените цели и на очакваните (планирани) резултати. В
контекста на еврофондовете, ефективността включва анализ „Разходи-Ползи“, отговор на въпроса доколко и дали направените инвестиции отговарят на потребностите на обществото и бизнеса, отчитане
на въздействието им, възприятието за тях и т.н. В този план на разсъждение ефективността следва да даде отговор на въпроса дали България използва европейските средства добре, дали социално-икономическия живот в страната се повлиява в положителна насока от тях.
Докато ефикасността може да бъде установена сравнително полесно по обективно измерими количествени критерии, ефективността се нуждае от по-задълбочен анализ по съответна методика, в условията на определени ограничения и допускания. Съобразно получените резултати, чрез своите регулярни доклади, които бяха споменати
по-горе, КЕВКЕФ отправя към управляващите органи (УО) на оперативните програми (ОП) съответни констатации, изводи и препоръки,
с цел да бъдат направени необходимите промени в системата за управление и контрол на структурните и инвестиционни фондове на ЕС в
България.
С други думи, ако съвкупният ефект все пак може да добие количествени параметри и стойности – чрез иконометрични модели като
SIBILA, HERMIN и др., а ефикасността – чрез базови, междинни и финални стойности на определени целеви индикатори, то изследването
на ефективността изисква многопластов анализ, резултатите от който
са дискусионни. Те могат да придобият различно тълкувание и смисъл,
в зависимост от ползвателя му (ЕК, УО, краен бенефициент и т.н.).
Ето защо, КЕВКЕФ отбелязва, че анализ на ефективността на европейските средства в България е необходим и полезен. Комисията изразява увереност, че очертавайки рамката на един такъв подход, всички
заинтересовани страни са положили необходимите усилия да извлекат
поуките и научените уроци от приключилия в края на 2015 г. (по правилото за разплащане n+2) първи за нас програмен период 2007–2013 г.
От една страна, това допринася за по-качественото бъдещо програмиране, а от друга – дава ценна информация за основните тенденции
в политиката на публичните разходи на Република България като
цяло.
От съществено значение са промените в българското общество,
които могат да се задвижат от еврофондовете по отношение на пред168

лагането (например инвестициите в базисна инфраструктура и др.),
които водят до по-добра производствена среда и по-голям капацитет
за дългосрочното развитие на икономиката. КЕВКЕФ нееднократно
посочва в своите доклади, че този подход е редно да бъде предпочетен пред постигане на конюнктурни еднократни ефекти по линия на
търсенето. Така или иначе, за да се постигне по-голяма устойчивост и
по-голямо въздействие на инвестициите с европейски средства, следва да се търси мултиплициращия ефект от вложените средства.
Въз основа на гореизложеното, би могло да се помисли върху
следните два аспекта на ефективността. Първо, до каква степен очертаните в началото на програмния период приоритети, действително отразяват съществуващите потребности в българското общество.
Второ, да се извършни един цялостен анализ „Разходи-Ползи“ на разходването на европейските средства в България.
Освен това в анализа на ефективността следва да се отчитат реалните потребности на българската икономика и общество от инвестиции в конкретни сектори, които да генерират икономически растеж и
социално развитие. В този смисъл, анализът и оценката на напредъка
по отношение постигането на целите на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за периода 2007–2013 г. доказва, че от
една страна се наблюдава бърз напредък на страната по отношение
на някои сектори, като същевременно разликата между България и
средните за ЕС стойности остава значима. По отношение изпълнение
на някои от заложените ключови индикатори за изпълнение, резултат
и въздействие, отчитащи постигането на приоритетите и целите, се
констатират значителни отклонения. Това до голяма степен се дължи,
от една страна – на акумулираното забавяне в началото на програмния
период (тенденция, валидна в доста по-ниска степен за новия период
2014–2020 г.), от друга – на нереалистичността на някои от параметрите в условията на променена икономическа ситуация. Не бива да
се подминава обстоятелството, че България е страна с малка отворена
икономика и валута, фиксирана към еврото в условията на Паричен
съвет (или, което е същото: валутен борд). В този смисъл, икономическото и финансово развитие на страната е в силна взаимовръзка
със случващото се в еврозоната и Европа като цяло. В контекста на
променена външна среда, първоначално заложените целеви стойности често се оказват неизпълними, особено при наличие на циклични
колебания и кризи, някои от които дори придобиха световен мащаб.
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Принципно следва да се подкрепя поставянето на амбициозни и
високи цели, но същчвременно следва да се анализира обективно на
какъв етап от своето развитие е българската икономика и общество
като цяло, както в процеса на програмиране, така и при оценката, одобрението и изпълнението на отделните проекти. Когато се говори за
иновации, например, възниква логичният въпрос доколко конкретният отрасъл или производство има нужда от тези иновации. Успоредно
може да се отбележи, че политиката за стимулиране на иновациите
би могла да е по-ефективна, ако е придружена от съответстващи инвестиции в образованието. Особено важно е повишаването на иновативния капацитет на фирмите, съобразено с тяхното реалнониво и
потенциал.
Кохезионната политика може да доведе до действителна промяна
и ефект само ако обединява секторните политики в една координирана и съгласувана рамка. Въпреки най-доброто желание да се постигнат целите на „Европа 2020“, необходимо е първо да бъде изградена
една стабилна база, върху която да се надгражда, както и да бъдат
преведени стратегическите приоритети на равнище Европейски съюз в специфичния национален и регионален контекст. В този аспект,
„процесът на догонване“ (catching-up process) по отношение на средноевропейските показатели е фундаментален фактор, който не може
да бъде изключен от анализа.
Не на последно място, КЕВКЕФ наблюдава по-голяма гъвкавост
на финансирането и прилагане на интегриран подход от страна на УО
между различните оперативни програми и източници на финансиране с цел реализация на секторни политики и реформи. Засилването
на тази тенденция показва, че УО търсят адекватен механизъм, за да
отговорят на възникващите потребности.

ІІІ. Заключение
В заключение, а може би вместо него, е необходимо да се изтъкне,
че всъщност работата, целта и функциите на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, както в частта,
касаеща Европейските въпроси, така и в частта за парламентарния
контрол на средствата от Европейския съюз, са „двете страни на една
монета“. Това е именно така, защото европейските програми и фондове целят не инвестирането в отделни проекти, а реализирането на
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дългосрочни социално-икономически цели – например целите, заложени в Стратегията „Европа 2020“. Те са от значение за целия общностен правопорядък, но, разбира се, и за крайния адресат, гражданите
на ЕС. Самото формирането и провеждане на специфичните за Съюза политики (Кохезионна, Социална, Регионална, Земеделска)пък е
резултат от другия аспект на дейността на КЕВКЕФ, както и на всички останали комисии/комитети по европейските въпроси в националните парламенти на Държавите членки – работата по актуалните теми от Европейския дневен ред.Извеждайки пред скоби този принцип,
разбирането на функциите на КЕВКЕФ и съзнаването значимостта на
нейната работа, не би следвало да е предизвикателство, както за професионалистите в областта, така и за широката общественост.
В тази линия на разсъждение, не бива да се забравя, че след помалко от 2 години на страната ни предстои първото Председателство
на Съвета на ЕС. То дава на КЕВКЕФ, а и на парламента като цяло,
уникален шанс за представяне на България в най-добрата възможна
светлина пред авторитетна аудитория от над 40 европейски държави. Едно е сигурно – комисията ще е водеща сред всички постоянни
парламентарни комисии в неговите рамки и ключов фактор за успеха
на Парламентарното измерение на Българското председателство през
първата половина на 2018 г.
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РОЛЯ НА ОДИТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО
НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
ROLE OF THE PERFORMANCE AUDIT TO IMPROVE
MANAGEMENT OF EU FUNDS

Димитър Елков*
Базовата потребност от одита е свързана с очакванията на
отделни граждани, социални групи, публичните власти и цялото
общество да придобият необходима информация и увереност, за да
осигурят адекватна защита на своите интереси. Историческата
роля на финансовите одити и одити за съответствие е несъмнено
конструктивна, доколкото се съсредоточава върху законосъобразността и редовността като полезни показатели за добри финансови
практики и основа на ефективността на управлението. Същевременно, употребата на публичните средства, трябва да е насочено
към реални резултати, отговарящи на обществените потребности.
Правната рамка за настоящия програмен период 2014–2020 реформира политиката по сближаване като възприе подход на ниво
Европейски съюз (ЕС) за ориентиране към реформи и резултати,
а не само към усвояване и спазване на правила. Ключовите думи са
„изпълнение“ и „резултати“. Налагането на култура на изпълнение
и изместването на фокуса от спазване на правила и редовност на
* Димитър Елков е завършил финанси в Икономически университет – Варна
и право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Той е Сертифициран вътрешен одитор (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA, Inc.). Сертифициран в риска
и контрола на информационните системи (CRISC), ISACA. Сертифициран външен
оценител на качеството на вътрешния одит, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор. Има специализация по управление на публичните разходи от Института по управленско счетоводство и финанси, Ню Делхи. Притежава тринадесет
години опит в областта контрола и одита на програми, съфинансирани от европейските фондове. Член на ИСАКА, на Института на вътрешните одитори и на МЕНСА.
Изразените от автора мнения отразяват професионалната му позиция и не ангажират институцията, за която работи.
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разходите към постигане на резултати трудно може да се наложи
автоматично и определено изисква време за осмисляне и реализация
от всички участници, ангажирани с управление, контрол и одит на
национално ниво и на ниво ЕС.
В този контекст съществено нараства значението и ролята на
одита на изпълнението в подкрепа на ефективно, ефикасно и икономично използване на Европейските структурни и инвестиционни
фондове. Заключенията и препоръките при тези одити не са правно-обвързващи и се изпълняват на доброволна основа. Както обаче
признава Европейския парламент, одитите на изпълнението предоставят значителни възможности да се добави стойност. Те са
инструмент за насочване на Европейската комисия и държавитечленки да укрепят връзката между ресурси и резултати и не на последно място предоставят информация на европейските граждани
за функционирането на ЕС и използването на европейските фондове.
The basic necessity of audit is related to the expectations of the
individuals, the social groups, the public authorities and the society as
a whole to acquire the necessary information and confidence in order to
ensure the adequate protection of their interests. The historic role of the
financial audits and the compliance audits is undoubtedly constructive as
far as they focus on the legality and the regularity as useful indicators of
good financial practices and basis for the government effectiveness. At the
same time, the spending of public funds should be directed towards real
results, which meet the public needs.
The legal framework for the current programming period 2014
– 2020 reformed the Cohesion Policy by adopting an approach at
European Union (EU) level for moving towards reforms and results, not
only spending funds and compliance with the rules. The key words are
“performance” and “results”. The imposition of performance culture
and shift of the focus from compliance with the rules and regularity
of the expenditures to achievement of results could hardly be imposed
automatically and definitely requires time for reflection and realization
by all stakeholders involved in the management, control and auditing of
national and at EU level
In this context, the role and importance of performance auditing in support
of effective, efficient and economical use of EU structural and investment
funds is significantly increasing. The conclusions and the recommendations
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from these audits have no legally binding force and are implemented
voluntarily. However, as recognized by the European Parliament, the audits
for performance provide significant opportunities for adding value. They
are a tool for directing the European Commission and the Member States to
strengthen the relationship between resources and results, and last but not
least they provide information to the European citizens for the functioning
of the European Union and the use of the EU funds.

I. Одит в публичния сектор
1. Одита като социален феномен
Прегледът на еволюцията и историческото развитие на одита1 като социален феномен показва, че същността, проявленията и видове
одити постепенно еволюират и се усъвършенстват, следвайки промените в обществената среда, като се приспособяват към новите условия, за да могат адекватно да удовлетворят актуалните обществени
потребности.2
За целите на настоящия анализ могат да се очертаят основни
детерминанти, определящи развитието на одита. На първо място
възникването и еволюцията на одита отразява неговата утилитарна
същност, насочена към практическо идентифициране (информация)
на грешки и проблеми, с оглед на възприемане на подходящо поведение (реакция). На следващо място, базовата потребност от одита е
свързана с практическата невъзможност на отделни индивиди, социални групи или цялото общество, в резултат на различни причини,
да придобият необходима информация и увереност, с оглед защита
на своите интереси. Исторически причините за това явление са свързани с появата на големи и сложни бизнес начинания в резултат на
научно-техническия прогрес (индустриална революция, информационни технологии), отделянето на собствеността върху капитала от
неговото управление, и разширяване и разнообразяване на публични1

Виж преглед на историческото развитие на одита например в Н.Цветкова,
‘Съвременни аспекти на независимия финансов одит в България’, сп. Диалог,
бр. 2, 2011 г.
2 Виж LEE Teck-Heang, Azham Md. Ali, ‘The evolution of auditing: An analysis of the historical development, Journal of Modern Accounting and Auditing’,
ISSN1548-6583, USA, 2008
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те функции и отговорности при зачитане на правата и интересите на
гражданите за удовлетворяване на обществените очаквания. На трето
място условия за адекватен и добавящ стойност одит са осигуряване
на професионализъм, независимост и обективност на одиторите, при
гъвкаво възприемане на подходящи, иновативни одитни методи и техники, с оглед придържане към практическата полезност на одита като
социален феномен.
Популярната съвременна дефиниция на Американската асоциация на счетоводителите формулира одита като систематичен процес
за обективно събиране и оценяване на доказателства от икономически действия и събития, за определяне степента на съответствие с
установените критерии и представяне на резултата от проверката на
заинтересованите потребители. Следва да се отбележи, че предвид
проявленията на одита на изпълнението3, потенциалният му обхват
включва икономически действия и събития в един по-широк смисъл
на термина „икономически“ като рационално използване на ограничените ресурси.
Одитът не е самоцелен процес, а необходим елемент от контролната система. Същевременно неговата основна цел не се изчерпва
единствено до намаляване до приемливо на риска от ненадеждна съществена информация.4 Резултатът от всеки одит е даване на оценка, мнение, становище относно нивото на съответствие на предмета
на одит с определените критерии. Практическата полезност на одита
обаче изисква не само техническо регистриране на отклоненията, но
и анализирането им и идентифициране на условията, причините и
предпоставките, които предизвикват тяхната поява5, за да могат да
бъдат преодолени от отговорните лица. Следователно общата крайната цел на одитната дейност е своевременно разкриване на отклоненията от установените норми и принципите на доброто управление,
за да може да се вземат подходящи корективни мерки, с които да се
потърси отговорност и да се предотвратяват или поне затруднят грешки и нарушения в бъдеще.6
3

Относим извод би могъл да се изведе и при някои специализирани видове
одит като одит на информационни системи, одит на околната среда и социален одит.
4 Сравни с Али Вейсел, „Методологически предпоставки за прилагане на диагностичен одит“, годишник ИДЕС, 2012 г.
5 Михаил Динев, ’Контрол в социалното управление’, 2007, стр. 25–28
6 МСВОИ 1, Декларация от Лима
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2. Основни видове одити
Всеки процес, който съдържа белезите в посочената дефиниция и
има изведената крайна цел може да се определи под общото понятие
одит. Специфичните характеристики позволяват групирането на отделните видове одити, отличаващи ги от останалите.
В зависимост от засегнатите интереси и формата на собственост може да се разграничат одит в частния сектор и одит в публичния сектор. Концепциите за одита и осъществяването му са присъщи
и на публичното управление и на управлението в частния сектор, при
отчитане на отделните специфики. Разграничението между одита в
публичния сектор и този в частния сектор е условно, дотолкова се
изискват като цяло идентични знания и умения от одиторите, използва се подобна логика на одитния процес, и се извършват с подобни
техники. Основната разлика е в предназначението на одита, респективно – в интересите, които се защитават. Одитът в публичния сектор
е подчинен на обществения интерес. Потребността от одит в частния
сектор като цяло се корени в създаване на предпоставки за опазване
на частната собственост, за реализиране на печалби и за постигане
на корпоративни цели.7 Следователно, отношенията клиент – одитор, типични за одита в частния сектор не са приложими при одита в
публичния сектор. При него е важен мандата и бюджета, определен в
рамките на съответния конституционен ред, като в повечето случаи,
изхождайки и от международните стандарти и демократични практики, отношенията са Парламент – одитор8.
Логиката на съвременния одит в публичния сектор се основава
на разбирането, че в условията на демокрация гражданите избират
свои представители, които определят да са изпълнители на тяхната
воля посредством законодателните и изпълнителни органи. Избраните политици и назначените от тях чиновници могат да злоупотребят с
предоставената им власт и ресурси, в ущърб на общия интерес, което
от своя страна води до загуба на доверие и уронване на устоите на
демократичната система. Следователно, решаваща роля имат гражданите, които държат отговорни, избраните от тях народни представи7

Jane Etverk, ‘Measuring Performance Audit Effectiveness,’ 2002
Под Парламент се разбира върховната представителна власт. В предни
исторически период отношенията са били с монархическата институция и
създадените от нея власти.
8
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тели, които от своя страна могат да бъдат държани отговорни само,
ако те самите могат да търсят отговорност от онези, които изпълняват
техните решения.9 От тази гледна точка одитът е инструмент, който
спомага за осигуряване на надеждна и достатъчна информация и съответно създава подходящи условия за ефективно, ефикасно, етично
изпълнение на функциите на организациите в публичния сектор, в
съответствие с приложимите закони и разпоредби.10
С други думи без независим одит няма и контрол, а без контрол е
трудно упражняването на властта11 и нормално функциониране на
механизма на държавното управление. Ето защо в свои резолюции
Общото събрание на ООН подчертава съществената роля на независимите върховни одитни институции за насърчаване и подкрепяне на
повишаването на ефикасността, отчетността, ефективността и прозрачността на публичното управление.12
Стъпвайки на така очертаната основа, легалната дефиниция в националното законодателство на понятието одит в публичния сектор
го определя като „проверка, включваща действията по събиране и
анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на
управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им“13.
На пръв прочит може да се идентифицират известни разлики с възприетото определение за одит, посочено по-горе, но след внимателен
анализ се вижда, че е представено едно и също разбиране за същността на одита. За недостатък на легалната дефиниция може да се посочи
липсата на изрично определяне на този процес като обективен и деклариране публичното естество на неговите резултати, тъй като тези
моменти са сред задължителните, основополагащи характеристики
при реализацията на одитната дейност.
9

МСВОИ 12, стр. 4
МСВОИ 100
11 Виж LEE Teck-Heang, Azham Md. Ali, ‘The evolution of auditing: An analysis of the historical development, Journal of Modern Accounting and Auditing’,
ISSN1548-6583, USA, 2008
12 Виж Резолюция 66/209 от 22 декември 2011 г., Резолюция за насърчаване и
подкрепяне на повишаването на ефикасността, отчетността, ефективността и прозрачността на публичното управление чрез укрепване на върховните одитни институции, Резолюции 67/290 от 9 юли 2013г. и 68/1 от 20 септември 2013г. и др.
13 Закон за Сметната палата, § 1, т. 1.
10
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Друго разграничение, според мястото на субекта (одитора) и
обекта (проверяваните организации), е на вътрешен и външен одит.
Органите за външен одит не са част от организационната структура на проверяваната институция. Върховната одитна институция14
(ВОИ), която в България е Сметната палата е орган за външен одит в
публичния сектор. Европейската сметна палата е върховната одитна
институция на ниво ЕС.
Според разположението във времето на проверявания обект
одитът може да бъде предварителен и последващ. Предварителният
одит е проверката преди извършването на административни или финансови действия, а последващият е одит след извършването на тези
действия.15 Ефективният предварителен одит в публичния сектор е
необходим за доброто управление на публичните средства, поверени
на държавата, тъй като предотвратява възможни отклонения, преди
да са настъпили неблагоприятни последици. В този смисъл има висока степен на профилактичност и превантивност.16 От друга страна,
този вид одит създава прекомерен обем работа за Върховните одитни
институции, води до известно размиване на отговорности и поражда
рискове за накърняване на обективността. Последващият одит е неизменна задача на всяка ВОИ, независимо дали тя извършва или не
предварителен одит. 17
В зависимост от установените критерии за оценка и целите на
одита може да се обособят следните три вида одит: финансов одит
(одит за редовност), одит на съответствието и одит на изпълнението (познат като операционен одит, управленски одит или „value for
money“ одит). Исторически одитът възниква във финансова-счетоводната дейност. Дълго време този термин се използвал само за изразяване на мнение за финансовите отчети на предприятията. Но все по-широко се разпространяват и одитът на изпълнението и съответствието.
Финансовият одит се фокусира върху установяването дали финансовата информация на обекта е представена в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане и регулаторна рамка. Това се
постига чрез получаване на достатъчни и уместни одитни доказателства, които да позволят на одитора да изрази становище дали финан14

МСВОИ 1, Декларация от Лима
МСВОИ 1, Декларация от Лима
16 Виж Михаил Динев, ‘Контрол в социалното управление’, 2007, стр. 72–73
17 МСВОИ 1, Декларация от Лима
15
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совата информация не съдържа съществени отклонения, дължащи се
на измама или грешка. Обект на одита е финансовото състояние, изпълнението, паричния поток или други елементи, които се оповестяват, измерват и представят във финансовите отчети.18
Одитът за съответствие се фокусира върху установяване степента на съответствие на даден обект на одита с ключовите нормативни разпоредби, идентифицирани като критерии. Източник на тези
разпоредби може да са правила, закони и наредби, бюджетни разпределения, политики, утвърдени кодекси, договорени условия или установения ред и начин за действие и т.н.
При извършването на одити за съответствие от съществено значение са понятията редовност и правилност.19 Редовност, по-популярна
като законосъобразност, е проверка за съответствие на дейностите,
операциите и информацията, отразени във финансовите отчети на
одитирания обект, с изискванията на регламентиращите ги законови
актове, подзаконовите актове за тяхното прилагане и другите приложими законодателни норми, вътрешни актове, разпоредби и споразумения и планове, както и за наличието на издадено одобрение по
надлежния ред. Правилността, по-популярна като целесъобразност,
насочва проверката към спазване на общите принципи за добро финансово управление и поведение на служителите в публичния сектор. В зависимост от правомощията на одитната институция, одитът
за съответствие може да бъде одит за редовност или за правилност,
или комбинация от двата вида одит. Предвид посочените същностни
специфики на одита за съответствие считаме, че предпоставка за изпълнение на одитен ангажимент с елементи на правилност е наличие
в съответните приложими актове (закони, вътрешни актове, планове,
договори и др.) на ясни, измерими и обективни референтни показатели, спрямо които да се измери правилността. Пълен израз на концепцията за фокусиране на одита върху правилността на управленските
решения, посредством проверка, анализ и оценка на подхода за определяне на целите, на процесите за тяхното постигане, отчитане и
мониторинг и с оглед установяване на постигнатите резултати, през
призмата на вложените ресурси и разходи, се реализира при извършване на одити на изпълнението.
18
19

МСВОИ 100
МСВОИ 1003, Речник на термините
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Одитът на изпълнението (Performance audit) е наричан още „одит
за възвръщаемостта на вложените средства“ (Value for Money Audit)20,
а също и операционен (управленски) одит. В Международните одитни стандарти на Върховните одитни институции (МСВОИ) са дадени
различни определения за одита на изпълнението. Според МСВОИ 100
„одитът на изпълнението се фокусира върху установяване дали дейностите и програмите се изпълняват и дали институциите осъществяват своите функции в съответствие с принципите за икономичност,
ефикасност и ефективност, и дали съществуват възможности за подобрения“. МСВОИ 3000 и МСВОИ 3100 посочват, че „одитът на изпълнението е независима проверка на ефикасността и ефективността на
правителствени инициативи, програми или организации по отношение
на икономичността и с цел постигане на подобрения“. В МСВОИ 1003
пестеливо го рамкира като „одит на икономичността, ефикасността и
ефективността на използването на ресурсите от страна на одитирания
обект при изпълнение на неговите задължения“. Другата крайност на
една привидно по-подробна дефиниция може да се открие в МСВОИ
300, според която одит на изпълнението е „независимо, обективно и
надеждно проучване дали инициативите на правителството, неговите
системи, дейности, програми, действия и организации се осъществяват и функционират в съответствие с принципите за икономичност, ефикасност и ефективност, и дали съществуват възможности за
подобрение“.21 Посочените дефиниции като цяло са характерни с висока степен на абстрактност, но за сметка на разбираемост и практичност,
като конкретността се изразява в изброяване на възможните обекти на
одита, очертаващи като цяло управлението в публичния сектор.
3. Основни причини за възникване и развитие на одита на
изпълнението
Установяването на произхода и утвърждаването на одита на изпълнението като отделен вид одит може да се използва като ориентир
при изследване на неговата същност, принципи, цели и методология.
Това позволява разкриването на условията, факторите, „движещите
сили“ на този вид одит и в крайна сметка разкрива и очертава тенденции на развитие в бъдеще.
20
21
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Обикновено одитът, включително в публичния сектор се свързва
с причината за неговото първоначално възникване – проверка коректността на отчетната финансова информация и за съответствие с правната рамка. Реформирането на публичния сектор от първата половина на 20 век и изместването на фокуса от изпълнение на дейности
към постигане на резултати и цели, промени и разшири обхвата на
държавния одит. През този период на промени и налагане на нови
концепции за държавното управление и като отговор на обществени
потребности и очаквания възникна и се утвърди концепцията на одита на изпълнението.
В научната литература е възприето мнението, че не е напълно доказана пряката връзка между одита на изпълнението и на новия мениджмънт в публичния сектор, като не е еднозначно определено кое
явление е възникнало първо и дали не са влияли и други фактори.22
Всъщност трудността явно идва от факта, че и двете явления нямат
точна „рождена дата“. Трябва обаче да се има предвид, че в хода на
естествените еволюционни процеси на обществено развитие социалните явления рядко възникват и налагат изведнъж, а са резултат от
колективни усилия, надграждане и усъвършенстване, чиито корени
са в предходни исторически периоди. В случая е подходящо сравнение на основните моменти при възникването на новия мениджмънт
и одита на изпълнението, при което можем да установим, че: първо,
двете явления се проявяват през втората половина на 20 век; второ,
налагат се първоначално в еднакви географски райони23; трето, акцентират върху постигане на цели при оптимизирано използване на
ресурсите; и четвърто, реформират части от цикъла на управление на
публичните разходи24.
Въз основа на горния анализ можем да твърдим, че след като
двете явления се развиват в общ контекст те определено са свързани, ако не пряко то поне индиректно. Проличава общата идея за
постигане на целите и то при оптимално управление на ресурсите.
Следователно, и двете явления са продукт на променените нагласи
и очаквания на гражданите за ефективно и прозрачно управление,
насочено към устойчиво развитие. Реформите в начина на управление на публичните ресурси оказват съществено влияние върху
22

Jane Etverk, ‘Measuring Performance Audit Effectiveness’, 2002
Основно в държавите от т.нар. „англосаксонски свят“
24 ОИСР, ‘Управление на публичните разходи’, 1998 г.
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развитието на одита на изпълнението, тъй като най-малко променят
очакванията към него. През този ракурс, променената концепция за
управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през настоящия програмен период, повишава ролята на
одита на изпълнението без да променя същността му, като изисква
приспособяване на стратегическото му планиране, обхвата и на използваната методология.
4. Основни въпроси и аспекти на одита на изпълнението
Всички процеси, програми и инициативи могат да бъдат анализирани с помощта на модел на промяната, изхождащ от идентифициране на потребностите, диагностика на състоянието, поставяне на цели,
преминаване от завареното състояние в друго чрез използване на определени средства, за да се постигнат заложените цели. При одита на
изпълнението посоченият анализ се извършва, като се търси отговор
на два основни въпроса25:
– Действа ли се по правилния начин?
– Извършват ли се правилните действия?
Първият въпрос насочва анализът към подхода за действие и
проверява по какъв начин са взети решенията при определяне на съответната политика, програма и инициатива. Този въпрос е свързан
с оценка на съответствието за спазване на приложими правила и
процедури. Логиката е, че законосъобразността на дейностите е основата на доброто (ефективно, ефикасно и икономично) управление.
Съществен аспект на първия въпрос е и съгласуването на усилията
с приетите национални приоритети, с целите и дейностите на други свързани с обекта на одит стратегии, програми и споразумения.
Следва да се има предвид, че одитът на изпълнението не е тясно обвързан със законосъобразността на „всяка цена“. Възможни причини
за несъответствия, грешки и лошо управление може да се дължат на
слабости, неактуалност и противоречия в нормативни разпоредби.
Нещо повече – правният принцип на пропорционалността в правото
на ЕС26 изисква административното действие да е в съответствие с
целта на закона, което на практика означава, че е „противозаконно“
25
26
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Виж чл. 5 от Договора за ЕС.

да се прилагат стриктно правилата и процедурите, когато това би
довело до изход, който не е търсен от закона.27 В тази връзка констатирането на „нарушение“ в подобен случай изисква посочване на
относимите „смекчаващи“ обстоятелства и предотвратени неблагоприятни последици, както и евентуално предлагане и иницииране на
промени в правната рамка. Следователно изходна точка при проучването на първия въпрос не са просто правилата, процедурите, приоритетите и целите от по-горен порядък, а причините, поради които
възникват и се изпълняват съответните програми, процеси и инициативи, при съобразяване на конкретните обществени потребности
предизвикали необходимостта от промяна и оправдаващи използване на обществен ресурс. Подобен анализ на политиките поражда
риск от това да се излезе извън мандата на върховната одитна институция и да се навлезе в сферата на политиката, което противоречи не
само на целта на одита, но и измества управленската отговорност, а
в определени случаи накърнява демократичните принципи. От друга страна одиторите не следва да бъдат неоправдано ограничавани
в своята дейност с търсене на оправдания от заинтересовани среди
за премахване на неудобни констатации. Гаранция за намиране на
подходящия баланс са независимостта, спазването на стандартите,
екипната работа, професионализма, контрола на качеството и не на
последно място – здравия разум.
Анализът се разширява все повече към същността на проблема
при поставяне на втория въпрос – дали се извършват правилните
действия. Изследва се дали са осигурени и използвани достатъчни
средства и придобити подходящи ресурси. Съобразява се дали възприетите, заложени процеси и отделните дейности са приложени за
изпълнение на очакваните резултати. Правилните действия изискват
и предприемане на адекватни коригиращи мерки в случай на необходимост, което затваря цикъла. Това всъщност следва входно-изходен
модел, при който резултатите се разглеждат като последица от вложените ресурси и предприетите действия за постигане на конкретните цели.28

27

Повече за принципа за пропорционалност виж например Wolf Sauter,
‘Proportionality in EU law: a balancing act?’, 2013 г.
28 МСВОИ 3000, т. 1.4.
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Фигура 1. Адаптиран входно-изходен модел

Основната цел на одита на изпълнението, както е дефинирана
в международните одитни стандарти е „конструктивно да насърчава
икономичното, ефикасното и ефективното управление. Одитът на изпълнението допринася също така и за отчетността и прозрачността“29.
Принципът за икономичност означава да се разходва възможно
най-малко при придобиване на ресурсите. Основните аспекти, източник на критерии за оценка на икономичност са – време, количество,
качество и цена.
Принципът за ефикасност означава да използваме ресурсите възможно най-добре за постигане на максимални резултати (продукти и
услуги) в количествено и качествено измерение. Принципът е тясно
свързан и продължение на принципа на икономичността през призмата на икономично използване на вече придобитите ресурси, включително създаване на по-добра организация, намаляваща потребността
от допълнително ресурси.
Принципът за ефективност се отнася до (степента на) изпълнението на планираните стратегически и оперативни цели (резултати).
Стартова точка на анализа при одит на ефективността е начина и
процеса по формулиране на целите. Трите принципа са обвързани,
например при оперативна цел за намаляване на разходи за ресурси
или на себестойност на продукция се препокриват елементи от икономичност, ефективност и ефикасност. Следователно ефективността
може да се разглежда като най-обширното понятие, а икономичността
и ефикасността – нейни частни случаи, ограничени съответно до разходите за ресурси (разходна ефективност) и използването на ресурси
за единица резултат – продукт и услуга (ресурсна ефективност).
29
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Връзката между трите принципа на доброто финансово управление може да се систематизира и в контекста на входно-изходния
модел30 при отчитане на посочените основни аспекти на тяхното
проявление:

Фигура 2. Принципите на добро финансово управление

В обобщение одитът на изпълнението може да се определи като
систематичен процес на анализ на извършваните дейности през призмата на доброто финансово управление (икономичност, ефикасност
и ефективност), като се провери и оцени правилността на подхода
и механизмите за реализация (двата основни въпроса) на желаните резултати и въздействия, като последица от вложените ресурси и
предприетите действия (входно-изходен модел), и с цел постигане на
подобрения (смисъл на одита).
Потребността и перспективите пред одита на изпълнението на
средствата от Европейския съюз се определят от специализацията му
като систематичен процес на проверка, анализ и оценка на логиката,
организацията, резултатите и ефектите от инструментите, съставляващи рамката на кохезионната политика, установена за съответния
програмен период, използвайки концепциите за ефективност, ефикас30

Адаптирано от Наръчника за одит на изпълнението на Европейската сметна
палата, стр. 19
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ност и икономичност. Следователно спецификата на одита се проявява при разглеждане на същността и целите на кохезионната политика
на Европейския съюз.

II. Движещи сили на кохезионната политика
1. Същност на кохезионната политка
Преамбюлът на Договора за функциониране на Европейския съюз прогласява, че усилията за един все по-тесен съюз между народите
на Европа са предпоставени от укрепване на единството на техните икономики и осигуряване хармонично развитие посредством намаляване на различията, съществуващи между отделните региони и
превъзмогване изоставането на по-слабо развитите региони. Механизмът за постигане на това хармонично развитие е осъществяване на
общи политики, които да гарантират успореден напредък в икономическата интеграция и в останалите области, както това е разпознато
в преамбюла Договора за Европейския съюз. С оглед насърчаване на
цялостното си хармонично развитие, ЕС разработва и осъществява
свои инициативи, насочени към укрепване на икономическото, социалното и териториално сближаване (кохезия). Целта е намаляването
на неравенството между нивата на развитие на различните региони и
изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони31.
Координираното разработване и регулиране на политиките и при
отчитане на асиметричното им териториално и социално въздействие
може да се обобщи в широк смисъл с понятието кохезионна политика
под знаменателя на възприетата общозадължителна цел за икономическото, социалното и териториално сближаване, преминаваща хоризонтално през всички усилия на Съюза. Икономическо сближаване
е насочено към засилване на конкурентоспособността и устойчивия,
щадящ околната среда икономически растеж на регионалните икономики. Социалното сближаване е свързано осигуряване на по-добри
услуги, повече възможности за работа и по-добър живот на хората.
Под териториално сближаване се разбира свързването на регионите
и държавите, с оглед извличане на максимална полза от силните им
страни, преодоляване на общи предизвикателства, като например из31
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Чл. 174 от ДФЕС

менението на климата и влошаване възрастовата структура на населението, и в крайна сметка тези райони да са от полза и да укрепят
ЕС като цяло32 и неговата интеграция, като се съхрани културното му
многообразие.
Компетентността на Съюза33 в областите на икономическо, социално и териториално сближаване, селско стопанство и рибарството не
е изключителна, а съответно се споделя с държавите членки.34 Това
означава, че не само ЕС, но и държавите-членки могат да приемат
правно обвързващи актове в тези области. Условието е, държавитечленки да упражняват компетентността си, доколкото Съюзът не е
упражнил своята35 и при следване на принципите за субсидиарност и
пропорционалност36.
През цялото си историческо развитие, кохезионната политика се
развива въз основа на разбирането, че единният пазар стимулира общия икономически растеж в ЕС, както проповядва неокласическата
икономическа мисъл, но възникват основателни опасения, че различията между отделните държави и райони се задълбочават.37 В резултат, в първичното право на Съюза се закрепва главната цел на регионалната политика, а именно намаляването на неравенството между
нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на найнеоблагодетелстваните региони38.
Всъщност тази цел се основава не само на историческото развитие
на Съюза, но до голяма степен е подкрепена и следва развитието на
икономическата мисъл. Икономическите различия са неизбежни и породени от различни фактори – географски, климатични, културни. Значителните неравенства обаче пряко влияят и подкопават фундамента,
върху който е изграден и се развива Европейският съюз. Икономиче32

‘Регионална политика – Подобряване на конкурентоспособността, насърчаване на растежа и създаване на работни места в европейските региони’, Люксембург, Служба за публикации на Европейския съюз, 2014 г.
33 Част първа, Дял I от ДФЕС определя три категории на компетентност на
Съюза (изключителна, споделена и допълваща компетентност) и съдържа списък
на областите, приложими към трите категории компетентност.
34 Чл. 4, параграф 2, б. в) и г) от ДФЕС
35 Чл. 2, параграф 2 от ДФЕС
36 Чл. 5 от ДЕС
37 Jorge Ferrer, ‘The evaluation and impact of EU regional and rural policy’, FAOWorld Bank, working paper, 2009
38 Член 176 от ДФЕС
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ската логика изключва хармоничното функциониране на Общия пазар
в случай на съществени различия в социално-икономическото развитие
на съставляващите го държави и региони. Производителите в богатите
региони, няма да могат да реализират стоките си в бедните региони,
чийто жители не могат да си ги позволят, което не само обезсмисля
икономическата интеграция, основана на търговията, но и достигането
до общ икономически и социален съюз и в крайна сметка подкопават
усилията за по-тясна интеграция в рамките на Съюза.39
Ето защо държавите-членки, включително т.нар. страни донори, приемат, че селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, както и регионите, които са засегнати от сериозни и
постоянни неблагоприятни природни или демографски условия като
трансграничните и планинските региони са поставени в неконкурентноспособна позиция, и Съюза трябва да насочи специалното внимание на към тях40. Още повече, че част от различията в покупателната
способност на населението са и исторически обективно обусловени,
подобно на случая със страните от Централна и Източна Европа, което изисква подкрепа за успешното и трайното им преодоляването във
взаимен интерес, общ за всички държави-членки.
Действително така наречените държави-донори имат по-високи
данъци от тези във вариант без кохезионна политика. От друга страна
това са развити модерни икономики, произвеждащи различни видове
капиталови стоки и услуги, които в рамките на общия пазар се търсят
от страните-нетни бенефициери в процеса на тяхното развитие. В резултат на това допълнителното финансиране за целите на кохезионната
политика се компенсира от повишения им износ. Това се потвърждава
от модела HERMIN41, който показва, че например Франция и Обединеното кралство са спечелили значително от относително високото си
равнище на търговия с Испания и Ирландия, докато износът на Германия разчита главно на повечето от страните – нетни бенефициери42.
39

Матисен, П.С.Р.Ф, ‘Европейско право, Осмо преработено и допълнено издание’, София, 2007 г., стр. 643
40 Виж чл. 174 от ДФЕС
41 Виж John Bradley, Gerhard Untiedt and Timo Mitze, ‘Analysis of the Impact
of Cohesion Policy’, A note explaining the HERMIN-based simulations, Muenster and
Dublin, 2007
42 Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване, Офис
за публикации на Европейския съюз, 2010 г., стр. 256
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2. Реформа на кохезионната политка
От горния анализ се налага изводът, че съществуването на кохезионната политика трудно може да се поставя под съмнение, тъй като
произтича от естествените центростремителни ефекти на Общия пазар, които засилват регионалните неравенства в икономическото и социалното развитието, намаляват общото благосъстояние и подкопават
усилията за по-тясна интеграция на ЕС. Същевременно е необходима
промяна в управлението ѝ поради съществени слабости от предходния програмен период като43: дефицит на стратегическо планиране;
отсъствие на еднозначно концентриране върху приоритети; липса на
фокус върху резултати; необвързване на политиката с извършване на
необходимите институционални реформи в държавите членки според
специфичните им национални потребности; неподходящо използване на цели и индикатори, за които няма сравнима информация; липса
на удовлетворителен анализ на ефективността на изпълнението; акцент основно към финансовото усвояване и нередностите; отчетлива
липса на дебат за постигнатите резултати през призмата на реално
повишаване на благосъстоянието на местно ниво и на ниво ЕС. 44
С оглед постигане на общата цел за икономическа, социална и териториална кохезия, реформата на политиката на сближаване я насочи към постигането на резултати и провеждането на необходими реформи за постигането на тези резултати, като едновременно с това се
намали бюрокрацията и се опрости оперативното управление.45 Сред
конкретните мерки на подхода ориентиран към резултатите могат да
се откроят: въвеждането на обща стратегическа рамка; общоприложими разпоредби за всички Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)46; предварителни условия; рамка за изпълнение;
резерв за изпълнение; спиране на плащанията и финансови корекции
при значително неизпълнение на цели; намаляване на административната тежест и пропорционален контрол.
43

Виж Final communication from the Commission to the European parliament, the
council, the European economic and social committee, the committee of the regions and
the national parliaments, The EU Budget Review, Brussels, 19.10.2010 COM(2010) 700
44 Fabrizio Barca, ‚An Agenda For A Reformed Cohesion Policy‘, 2009, p. XVI
45 Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване, Офис
за публикации на Европейския съюз, 2010 г., стр. xxiv и сл.
46 Виж Регламент (ЕС) № 1303/2013
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Европейските фондове са основен източник на средства за структурни реформи насочени към повишаване конкурентоспособността
на българската икономика и развитие на регионите. Усилията и в България през предходния програмен период (2007–2013 г.) бяха насочени по-често към увеличаване на формалния контрол върху финансовото изпълнение на проектите, а не към постигането на резултатите47,
като единственото разпознато изключение е одита на изпълнението,
извършван от Сметната палата.48 Възприетият принцип за фокусиране върху реални резултати и механизмите, известен като „пари срещу
реформи“, стимулира заинтересованите страни, политиците и бизнеса да се съобразяват с новите реалности, за да могат да усвояват и да
се ползват от средствата, предоставени на България по линия на многогодишната финансова рамка за програмен период 2014–2020 г.49
Следователно необходимо е укрепване и адекватно използване на
инструментариума на одита на изпълнението, извършван от Сметната
палата за оценяване на интервенционната логика за постигане на резултати, реализиране на реформи и изпълнение на целите, през призмата на входно-изходния модел и принципите на доброто финансово
управление.
Регламент (ЕО) 1303/201350 изрично определя източниците за
идентифициране на обществените потребности51, чието удовлетворяване се търси посредством програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и
които могат да се подредят в следната йерархия:
47

Одитен доклад „Подготовка за управление на средствата от фондовете по
Общата стратегическа рамка на ЕС през новия програмен период 2014–2020 г.“,
Сметна палата, 2014 г.
48 Савина Големинова, „Доклад за дейността на работна група, определена
със заповед на заместник министър-председател по управление на средствата от
европейския съюз за разработване на Закона за управление на средствата от ЕС“, 2014 г.
49 Savina Mihaylova-Goleminova, ‘Challenges and Opportunities Facing the Legal
and Institutional Framework for the Management of ESI Funds in Bulgaria’, EStIF 4|2015
50 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета, наричан по нататък и Регламент за общоприложимите процедури (РОР)
51 Приложение 1

190

Първо, целта на кохезионната политика за икономическото, социалното и териториалното сближаване, това е хоризонтална цел за
всички усилия на ЕС, която е екзистенциална, жизненоважна за неговото бъдеще.
На следващо място са единадесет тематични цели, определени в чл.
9, първа алинея на РОР, които съответстват на приоритетите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
На трето място, с оглед осигуряване на съгласуваност с приоритетите, установени в контекста на европейския семестър се вземат
предвид националните програми за реформи и специфичните за всяка
държава препоръки, приети от Съвета на основание чл. 121, параграф
2 от ДФЕС, съответните препоръки, приети съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, и препоръките на Съвета, отправени въз основа
на Пакта за стабилност и растеж и на програмите за икономическа
адаптация.
На четвърто място е съответния национален, регионален и местен
контекст, който трябва да бъде съобразен при определяне на интервенционната логика на програмите, съфинансирани от ЕСИФ. По-конкретно разбиране за посочения местен контекст се съдържа в релевантни
национални и регионални анализи и стратегии, идентифициращи предизвикателствата и потребностите за тяхното преодоляване.
Въз основа на идентифицирани потребности, при следване на резултатно-ориентирания подход се установява интервенционната логика включваща52:
а) приоритетни оси, инвестиционни приоритети и съответстващите им специфични цели;
б) разходите и ресурсите, изразяващи се във финансови кредити
за подкрепа от ЕСИФ и съответстващото им национално съфинансиране;
в) действия, които ще получат подкрепа по всеки инвестиционен
приоритет, и очаквания им принос за постигането на специфичните
цели, включително ръководните принципи за избора на проектите и
набелязването на основни целеви групи, категории бенефициери;
г) общите и специфичните показатели за продукт, които допринесят за постигането на резултатите по всеки инвестиционен приоритет.
Показателите за продукт се подразделят на:
52

Сравни с чл. 27 и чл. 96 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
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– финансови показатели, измерващи усвояването на разпределените разходи, съобразно планирания бюджет, които се отнасят до общия размер на допустимите разходи53
– ключови етапи на изпълнението, които представляват важна
част от извършването на операциите по даден приоритет54
– показатели за изпълнението, отнасящи се до подкрепените операции
г) очакваните резултати по всяка конкретна цел и съответните показатели.
Установяването на връзка между обществените потребности,
които са предмет на интервенцията с нейните цели, ресурси, процеси и резултати през призмата на принципите за доброто финансово
управление е представено във фигура 3. Резултатно-ориентираният
подход напълно се вписва във входно изходен модел, представен във
фигура 2, като го разширява и доразвива като описва интервенционната логика на помощта по линия на структурните и инвестиционни
инструменти на ЕС, използвайки теорията на промяната.

Фигура 3 Интервенционна логика на правителствена инициатива
53
54
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Чл. 5, параграф 2 от Регламент 215/2014
Чл. 5, параграф 4 от Регламент 215/2014

III. Перспективи пред одита на изпълнението през програмен
период 2014–2020 г.
Реформата на кохезионната политика за периода 2014–2020 г.
подсили старите и въведе нови механизми в подкрепа на подход ориентиран към резултати, като рамка за изпълнение основана на по-стабилни показатели, въвеждането на предварителни условия, резерв
за изпълнение и спиране на плащанията и финансови санкции при
незадоволително изпълнение. Въпреки това, влиянието на новите механизми е до известна степен е ограничено, тъй като се разчита на показатели за продукт, показателите за резултат са неглижирани, а показателите за ефект не са включени в рамката за изпълнени. Например,
показателите за резултатите не следва да се вземат предвид за целите
на спиране на плащанията или за финансови корекции.55
Възприетият на ниво ЕС подход за ориентиране към резултатите отразява интересите и очакванията на заинтересованите страни,
включително по отношение на одитната дейност на върховните одитни институции. Историческата роля на финансовите одити и одити за
съответствие е несъмнено конструктивна, доколкото се съсредоточава върху законосъобразността и редовността като полезни показатели
за добри финансови практики и основа на ефективността на управлението. Същевременно, употребата на публичните средства, поверени
на Комисията и държавите-членки, трябва да е насочено към постигане на икономичност, ефективност и ефикасност, като констатациите, установени от одитите на изпълнението, очаквано следва да водят
до съответно приспособяване на програмите, съфинансирани от ЕС и
подобряване на тяхното управление.
Реформата в кохезионната политика за периода 2014—2020 г. промени значително финансовата и правна рамка, уреждаща изпълнението на бюджета на ЕС. Измести се контекста на рисковете, свързани с
финансовото управление посредством опростяване на правилата за
финансиране, въвеждане на предварителни условия и мотивиране изпълнението на целите, което налага Европейката сметна палата и върховните одитни институции на държавите членки да засилят фокуса
върху резултатите, като предоставя адекватно докладване по отношение на рисковете и постигнатите резултати на новите инструменти.
55
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„Ахилесова пета“ или недостатък на одитите на изпълнението на
пръв поглед е фактът, че заключенията и препоръките не са правнообвързващи и следователно се изпълняват само на доброволна основа.
Но както заключава Европейският парламент, одитите на изпълнението
предоставят значителни възможности да се добави стойност посредством фокусиране върху области с висок риск, а доклади от тези одити
предоставят информация на европейските граждани за функционирането на ЕС и използването на европейските фондове в много сектори,
което спомага за доближаването на Европа до нейните граждани, както
и за това, тя да бъде по-прозрачна и разбираема. 56 Резултатите от одити на изпълнението на средствата от ЕС се превръщат в инструмент
за насочване на Европейската комисия и държавите-членки да укрепят
връзката между ресурсите и резултатите като прилагат мерки под формата на „награди и наказания“.57 Така например, резултати от извършени одити на ефективността и ефикасността на програми могат да бъдат
взети предвид при вземане на решение за разпределяне на резерва за
изпълнение между успешните програми и приоритети.
Върховните одитни институции следва да се включат своевременно, чрез извършване на одит на дейностите по подготовка за новия програмен период. Въпросите, които изследва такъв одит на изпълнението, извършен от Сметната палата през 2013 г. са свързани и с оценка на
нормативната и административната рамка; осигуряването на административен капацитет и оптимизирането на административната тежест.
При извършването през 2016 г. на серията одити на програмирането и договарянето на помощта от ЕСФ, ЕЗФРСР и КФ през фокуса
на България 2020 се следва обща методология в рамките на паралелен
одит с ЕСП и одитни институции на други държави членки. Основният акцент е свързан с анализ и оценка на интервенционната логика
на програмите, съфинансирани от посочените фондове, в т.ч. дали:
целите и приоритетите са определени в съответствие с НПР България
2020; разпределението на средствата отговаря на идентифицираните
национални потребности; са адекватни са избраните индикатори; е
създадена е ефективна организация за планиране на процедурите за
предоставяне на БФП; при промени по оперативните програми не се
56
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нарушава интервенционната логика; е ефективен подбора на проекти;
е осигурено ефективно наблюдение и оценка на изпълнението.
Допълнително, с цел оценяване на създадените предпоставки за
ефективно и ефикасно използване на подкрепата на Съюза и своевременно минимизиране на рисковете от спиране на междинни пращания от Комисията, е планиран одит на изпълнение на предварителните условия за ЕСИФ 2014-2020, който освен оценка на организацията
на процеса и напредъка по изпълнението е насочен и към анализ на
мерките за ограничаване на рисковете от неизпълнение на предварителните условия за ЕСИФ или за тяхното прехвърляне и толериране.
Независимо какви мерки използват, Върховните одитни институции следва да играят ключова роля при разпространяване и утвърждаване на култура на доброто изпълнение и за доближаване на Европа до интересите и потребностите на нейните граждани, с оглед
възстановяване на доверието в Европейския съюз. В противен случай
съществува опасност постигането на реални резултати по отношение
на икономическата, социалната и териториалната кохезия, конкурентоспособността и растежа да остана една „благородна цел“, формално пожелание по отношение на бюджета на Европейския съюз, а не
реално основание за неговото съществуване. .58
С оглед отговаряне на посочените предизвикателства Сметните
палати в Европейския съюз следва насочат усилията си към укрепване и използване на одита на изпълнението, посредством:
Първо, специализиране, структурно обособяване и засилване на
капацитета за извършване одита на изпълнението на средства от ЕС
като съществена част от одитната дейност;
Второ, систематично, последователно и проактивено стратегическо и годишно планиране;
Трето, възприемане на успешните примери и методология от
дейността на водещите Сметни палата;
Четвърто, засилено извършване на паралелни одити на изпълнението в съществени области на управлението на средствата от ЕС,
заедно с други Сметни палати и Европейска сметна палата;
Пето, институционализиране и въвеждане на регулярност на
представяне на резултатите от одитна дейност и разпространение на
добри практики.
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THE ROLE OF THE AUDIT AUTHORITY
IN FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL
OF EU FUNDS IN SERBIA

Marko Dimitrijević*
The focus of the study is the role of audit institutions in the financial
management and control of EU funds in Serbia. In addition to considering
the challenges faced by audit institutions and practice of the European
Court of Auditors, the subject of analyses is the institutional framework
of the audit determined by the Serbian Law on State Audit Institution
and Decree on establishment of the Audit Authority Office of EU Funds.
Although, the regulatory framework is, in general, well set, there is a need
for the adoption of special laws, staff training and introducing a broader
scientific and social public with this issue, which has a special significance
in the way of European integration.

I. The Audit Authority and Concept of Legitimacy
In modern states, the exercise of the audit function is viewed as an
integral element of the democratic legitimacy of public institutions
activities. In the European Union, perceived as confederation sui generis,
the democratic legitimacy of the main communitarian institutions is twofold: the so-called input legitimacy and output legitimacy.1 Historically,
output legitimacy was first created and has its origin in the primary sources
of law, specifically in the provisions of the founding treaties explicitly
stipulating that communitarian bodies must act for the benefit of the
citizens, provide solutions for the problems they are facing in the sphere
of economic relations, and preserve the values of the domestic market
* Marko Dimitrijević, Ph. D., Teaching Assistant, Faculty of Law, University of Niš,
Serbia. This paper presents results of research on the project „Harmonization of Serbian
Law with the Law of European Union”, which has been funded by the Law Faculty,
University of Niš in the period 2013–2018.
1 F. Scharpf. 'Problem solving effectiveness and democratic accountability in the EU'
(2003), Max Planck Institute Working Papers 1/2003, pp.1–5.
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based on the free movement of capital, goods, services and labor. Input
legitimacy is relatively recent and has its roots in the emerging institutional
democratic deficits of major communitarian bodies during the 1980s, when
it became clear that the European institutions do not necessarily work only
in the interest of the citizens of the Union considering that the politically
more influential Member States could have a considerable impact on the
direction and course of competences of EU institutions for their own
benefit.
In this context, we may note that input legitimacy was fully recognizes
as a distinctive form of legitimacy in the course of revision of the founding
treaties and in the provisions of the secondary legislation aimed at resolving
the problem of legal gaps regarding the jurisdiction of communitarian
institutions in the domain of European monetary law (the principle of
lex loci). A special form of democratic legitimacy, which is of particular
importance for coordinated management of public finances of the EU
Member States, is the concept of the so-called system legitimacy. This form
of legitimacy refers to the efficiency of the rules, structures and processes
aimed at promoting operational responsibilities, which ultimately result in
increasing the degree of citizens’ confidence in the activities of political
institutions.2 Global economic and financial crisis has highlighted the
absence of full system legitimacy in the EMU and caused the need to
strengthen the position of the European Court of Auditors in new models of
economic management (embodied in the inter-State agreements aimed at
preserving the monetary stability and attaining fiscal sustainability). Weak
system legitimacy is a direct result of inadequate fiscal responsibilities of
Member States in maintaining the fiscal criteria and financial convergence
established by the Maastricht Treaty and the Stability and Growth Pact.
For this reason, in the near future, the European Court of Auditors
must be vested with the authority to issue legally binding decisions to
irresponsible supranational subjects of fiscal policy. This is the only way
to create the optimal legal mechanism to control the spending of budget
funds in the European monetary law which will, together with the newly
established jurisdiction of the European Court of Justice and the new role
of constitutional courts (as the guardians of fiscal discipline) provide solid
grounds for maintaining the fiscal framework of the Euro zone.
2
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II. The European Court of Auditors as a Keeper
of the Financial Consistency
The main tasks of audit institutions were established by the Lima
Declaration (1992), adopted by the International Organization of Supreme
Audit Institutions (IOSAI) at the Congress held in 1977. These tasks include:
effective and proper use of public funds, the development of a consistent
financial management, proper execution of the administrative activities
and the exchange of information with other public-legal institutions, and
timely notification of the public about the results of the audit process.3
The formation of the Court of Auditors in monetary and financial law of
the Union confirmed the need for establishing the financial consistency in
conceiving the agenda of monetary and fiscal policy at the supranational
level. With the formation of the EMU, financial consistency becomes an
imperative in implementing of the national economic policies, where the
discretionary powers of national operators are limited by supranational
norms. This confirms the substantial value of financial compliance in the
broadest sense (especially in terms of crisis) and reinforces the reputation
of supranational bodies in charge of implementing it (primarily judicial
authorities, which ensure the much needed legitimacy and transparency of
the process).
From the outset of its establishment, the European Court of Auditors
has performed the role of the innovator and the leader of change in the
auditing process, thereby determining audit priorities and planning strategic
development. The Court specifies its goals in long-term strategies. It is
interesting that the first strategy was published in the year 2009, which in
turn, in our opinion, only confirms the thesis about the lack of involvement
of the Court in the budget funds control until the outbreak of the 2008 debt
crisis. The goal of the original strategy from 2009 was to raise the level of
the Court’s operative efficiency but the goal, as such, was stipulated in too
general terms, without providing more concrete benchmarks for different
segments of the fiscal policy, there were no observable results in the field
of fiscal sustainability. The aforementioned deficiencies were corrected
in the course of conceiving the next strategy, which is adopted for the
period 2013–2017. The new long-term priorities include: collaboration
3
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with other institutions in order to encourage financial accountability; more
aggressive development of the Court as a professional institution acting
to the principle of de lege artis; developing the professional skills and
expertise of auditors and the Court as a communitarian body, and credible
demonstration of efficient business practices.4
The European Court of Auditors performs the function of an external
auditor and, as such, it carries out three types of audit: financial audit,
compliance audit, and review of the effectiveness of business operations.5
When performing financial audits, the Court assesses the accuracy, reliability
and integrity of the submitted reports. It is important to determine whether
reports reflect the actual financial situation, cash flows from previous
years and performance results according to applicable financial reporting
standards. At this point, we have to recall modus operandi, by means of
which some States became EU members. The disputable activities were
directly connected with the financial audit which was carried out in an
adequate way; thus, owing to the methods of “creative auditing”, some
countries became members of the Union and later the EMU. In this sense,
the term "creative auditing" implies the actions of the Member States of the
European Monetary Union which are neither lawful nor unlawful in terms
of their legal nature.6 In practice, this involves taking advantage of legal
gaps, which are inevitable both in the national and communitarian law due
to the inability of lawmakers to predict all socio-economic relations which
need to be regulated by the legal norm.
When performing compliance audits, the Court assesses whether the
Union revenue and expenditure transactions are accurately calculated and
whether they comply with the applicable normative framework. In case of
the review of the efficiency of business operations, the Court analyzes the
value of invested financial resources, and identifies its expense ratio. In
the process of reviewing the effectiveness of business operations, special
attention is given to the study of programs, operations, management
systems and procedures of all bodies that manage the Union funds, in
order to be assessing the efficiency of using funds. Although this form of
review covers a wide range of topics, it particularly focuses on the areas of
economic growth and employment; reviews on these issues are published
4
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in separate thematic reports. Another subject matter of analysis in the
process of auditing the efficiency of business operations is the assessment
of various aspects of public interventions, including invested resources
(i.e. financial resources, human resources, financial and regulatoryorganizational resources), output products (performance results), results
(the immediate effects of the program for direct beneficiaries), and effects
(understood in terms of long-term changes in the society resulting from the
action of the EU as a supranational organization).
The question of the viability of invested resources and recovery of their
opportunity costs is always a topical issue in the finances of the Union,
especially in the circumstances of recession and crisis. The importance of
this type of auditing implies the need for constant training and professional
development of the judicial staff, introducing and developing new audit
methodologies that increase the rate of the return of the invested Union
funds (although the audit itself is carried out in line with the international
auditing standards and code of ethics). In performing these audits, the
Court uses different manuals that contain detailed technical instructions
governing the activities.7 The Manual for financial audit and compliance
audit provides clear guidelines for performing the audit, the checklist and
specific instructions on using information technologies. In addition to the
international auditing standards, the Manual for the review of the efficiency
of business operation includes customary principles developed through the
Court practice of reviewing the effectiveness of business operations. The
importance of this manual is reflected in the professional support provided
throughout the entire auditing process; notably, it makes the application
of guidelines contained in this manual fairly complex in practice (as
compared to the aforementioned one).
Regardless of the differences in the forms and types of audit, each of
them has to be based on common grounds which imply the use of a solid
methodology based on professional standards and the adoption of best
practices and principles that reflect the degree of quality required for changes
in the mode of management of public finances.8 In this context, it is clear that
auditors in current circumstances must have critical thinking skills, common
sense for innovation, creativity and managerial qualities that enable them to
maintain good internal relations (interpersonal relations with other auditors
7
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within the Court) and good external relations (developed in the course of
cooperation with other communitarian institutions that participate in the
supervision of the Euro zone fiscal framework of the Euro zone).
The global financial crisis has revealed new challenges that the
Supreme Auditor Institutions must face in a legally valid manner. The
report of the European Court of Auditors, which was a result of its
cooperation with other national audit institutions, points to the five key
areas that require a more coherent action of national audit bodies. These
areas include: the sustainability of public finances (with special emphasis
on fiscal transparency, in order to motivate the subjects of economic
policy to consider the consequences of short-term decisions on long-term
financial and fiscal stability); review of implicit Government bonds for
large financial entities (primarily banks and institutional investors) in
order to prevent the occurrence of systemic risk; control of operations
of the central banks (but with endangering their operative independence
at work); improving coordination and cooperation, and developing new
auditing standards that increase the reliability of financial statements.9
The contribution of the Court of Auditor to maintaining fiscal
sustainability can be observed through the exercise of primary and
secondary functions. The primary function of the Court of Auditor implies
the control of all public revenues and expenditures in order to ensure the
proper execution of the Community budget. The Court also carries out
the control in the EU Member States, in cooperation with the national
parliaments or competent administrative authorities. The Court cooperates
with national budget institutions in charge of controlling the spending
of budget funds.10 Secondary functions are particularly significant in
the field of fiscal policy coordination. These functions include activities
on coordination of financial management (Budget Committees) of the
EU member states and ensuring the transparency of the entire budget
system.11 We may note that, in practice, the performance of these functions
9
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contribute to creating the common standards concerning the collection,
disposal and spending of budgetary funds, which leads to uniformity of
other institutions and EU Member States. In conjunction with the acts of
secondary legislation, such standards are the first step towards a successful
co-ordination of national fiscal policies, which is a major challenge for
the European legislator because the states do not want to limit either their
financial sovereignty (subjective budgetary law) or the components of
fiscal sovereignty (the authority to introduce, control and collect taxes).
In fact, although the supreme auditor institutions (depending on
the solutions envisaged in the national legal order) may be part of the
executive or legislative authorities, or may be organized as an independent
body, we can see that there is always a solid collaboration with the national
representative body. These differences arise from different historical,
cultural, political and other factors. Yet, the common feature is a result of
the fact that, regardless of the organizational structure and formal position
of audit institutions in the State apparatus, the legislator recognizes the
need to guarantee their independent work in order to provide an adequate
contribution to the parliamentary scrutiny of spending taxpayers' money.12
The Court of Auditors has initiated the establishment of the so-called
Contact Committee, which should ensure the development of an integrated
auditing framework in the EU by introducing mandatory standards for
conducting audits in the public sector, and shape new functions, tasks and
role of external auditors in the new institutional framework of the EMU.13
The co-operation between national courts of audit and the EU Court of
Auditors is essential for the harmonization of fiscal policies of the Member
States of the Euro zone.

III. The Role of Institutions in Facing Financial Management
and Control of EU Funds in Serbia
Institutional framework of financial management and control of
European funds in Serbia is defined by provisions of the Law of the State
Audit Institution, Decree on establishment of the Audit Authority Office
of EU Funds and The Law on budgetary system. Main subject of financial
12
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legal relations in the system of public funding invested by European
Structural and Investments Funds are Audit Authority Office for EU Funds
and State Audit Institution. Before we analyze role of this institutions, we
must point out that Law on budgetary system is fully harmonized with GFS
(Government Finance Statistic) standards and methodology (guidelines
of the European Central Bank of statistics on governmental finances) and
contains provisions relating on use of pre-accession funds of the European
Union and co-development programmes financed from these funds, which is
why there is no need for further harmonization of the legislative framework
with the acquis communautaire in the area of the budget process. Budgetary
Law also contains provisions relating to the management of the funds of the
European Union's development assistance and resources for co-financing
of EU development assistance in the context of the introduction of decentralised management of European Union funds.14
– Audit Authority Office of EU Funds was established by a regulation
issued by the Government of the Republic of Serbia on 2 June 2011.15 The
Audit Authority performs its activities in accordance with internationally
accepted audit standards. In cooperation with other public administration
bodies, the Audit Authority performs professional tasks for the Government,
which are related to auditing and verification of compliance of the
European Union programmes implementation system where management
powers are conferred to the Republic of Serbia, in line with obligations
undertaken through the Framework Agreement between the European
Commission and the Republic of Serbia on the rules on cooperation
regarding the financial aid of the European Commission to the Republic
of Serbia (in accordance with the rules of the instruments of pre-accession
assistance and in manner defined by this Agreement) within establishment
of the decentralised management system of EU funds and for the needs of
realisation of programmes and projects financed from the EU funds.
Ratio legis of formation special government body refers Pre-Accession Assistance (IPA) program, as an instrument of pre-accession assis14 The Law on Budget System, Official Gazette of the Republic of Serbia, No 54/2009,

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015
and 103/2015. About modernization of budgetary procedure, see: M. Dimitrijević. 'The
Complexity of Changes in the Domain of Managing Public Expenditures' (2016), Collection of papers, Faculty of Law Niš, pp.112–113.
15 Decree on establishment of the Audit Authority Office of EU Funds, The Official
Gazette of the Republic of Serbia, No 48/2011, art. 1–3.
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tance which provides assistance to candidate countries and potential candidate countries for the European Union membership. It was established
by the European Council Regulation No. 1085/2006 of July, 2006.16 Priorities of this program include assistance to beneficiary countries to fulfill
political, economic and other criteria related to adoption of the EU acquis
communautaire, administration capacity building and strengthening of the
rule of law, as well as assistance in the preparatory process for utilization
of structural and EU cohesion funds that are available upon accession.
The assistance should support candidate countries and potential candidate
countries in their efforts to strengthen democratic institutions and the rule
of law, reform public administration, carry out economic reforms, respect
human and minority rights, promote gender equality, strengthen civil society, advance regional cooperation, achieve sustainable development and
contribute to poverty reduction.17
Legal framework witch determined competence of Audit Authority Office ratione materiae is defined by the Law on ratification of the
Framework Agreement between the Republic of Serbia and the Commission of the European Communities on the rules for cooperation concerning
EC financial assistance to the Republic of Serbia in the framework of the
implementation of the IPA. 18 Secondary legislation, which stipulate law
provisions in specific and concrete manner include: Decree on establishment of Audit Authority Office, National program for integration of the
Republic of Serbia into the European Union, Strategy for public administration reform in the Republic of Serbia, Commission Regulation (EC)
No. 718/2007, Council regulation (EC) No 1085/2006, Decree on appointing the AA, document Decree for IPA, Document Decree for IPA IIb and
Document Decree for IPA II.
Audit Authority Office structure includes following internal divisions:
1) Transition Assistance and Institution Building, 2) Cross-Border Coop16

This is the sole pre-accession instrument of the European Union budget for the
period 2007-2013, which encompasses previous pre-accession instruments PHARE,
SAPARD, ISPA, CARDS, as well as the pre-accession instrument for Turkey.
17 http://www.aa.gov.rs/english/ipa-programi.php
18 The Law on ratification of the Framework Agreement between the Republic of
Serbia and the Commission of the European Communities on the rules for cooperation
concerning EC financial assistance to the Republic of Serbia in the framework of the
implementation of the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA ), The Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 124/07, article 1–2.
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eration, 3) Regional Development, 4) Human Resources Development and
5) Rural Development.19
Goal of the first division is supporting the European Union association
process. It provides the potential EU candidate countries to participate in
activities of EU agencies and programmes of the Community. Field of
jurisdiction of the second division presumes strengthening of the crossborder cooperation with the countries of the west Balkans and reducing
economic development disparities.20 Audit Authority is responsible for
conducting audits in state bodies and Governmental services, as well as
audits of final beneficiaries, end recipients, recipients, beneficiaries under
cross-border and transnational cooperation programmes and lead beneficiaries under cross-border and transnational cooperation programmes. Audit Authority shall develop an audit strategy on a tri-annual basis, updated
annually (by November of the current year), which is then submitted to the
European Commission, the Government and the national authorising officer and submit reports and opinions to the Government, the European Commission, the national IPA coordinator and the national authorising officer.
It will also verify the effective and sound functioning of the management
and control system, aimed at lawful utilisation of IPA II funds. It is important to notice that Audit Authority must participate in preparing regulations and other legal acts with regard to audit of management system for
programmes financed under IPA II and prepare acts that closely regulate
the method of work and performing of activities under its jurisdiction.21
The list of activities is not strict and it will be modified in accordance with
particular circumstance that can emerge in the future.
Audit Authority has the necessary financial and functional independence. In audit procedure and its competencies, the Audit Authority is in19

Decree on the Management of EU pre-accession Assistance Programmes under
Component I of the Instrument for pre-accession (IPA) – Transition Assistance and Institution Building for the Period 2007–2013, Official Gazette of the Republic of Serbia, No
140/14 dated 22 December 2014, article 1–8.
20 Decree оn Appointing the Audit Authority for Auditing the Management System
for pre-accession Assistance of the European Union under the Instrument for preaccession Assistance (IPA II), Official Gazette of the Republic of Serbia – international
agreements”, No 19/2014, Belgrade, 19th of December, 2014, IPA II and IPA IIb.
21Decree оn Appointing the Audit Authority for Auditing the Management System
for pre-accession Assistance of the European Union under the Instrument for preaccession Assistance (IPA II), Official Gazette of the Republic of Serbia – international
agreements”, No 19/2014, Belgrade, 19th of December, 2014, IPA IIb, article 2.
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dependent from the national IPA coordinator, national authorising officer,
managing structure and operating structures. Audit Authority has strategy
that defines audit methodology, sampling methods and audit planning.
Tasks of Audit refer at verifying of the completeness, accuracy and veracity of the annual financial reports (statements and underlying transactions), the efficient and effective functioning of the management, control
and supervision system and the legality and regularity of the underlying
transactions.22
The Audit Authority develops and submits a report and an opinion to
the Commission and the Government of the Republic of Serbia. The report
and an opinion include an annual audit opinion (by 15 March each year)
on the annual financial reports for the preceding financial year (evaluating their completeness, accuracy and veracity, as well as functioning of
the management and control system, legality and regularity of underlying transactions). It also submits the annual audit activity report (which
contains findings from the audits conducted in line with the audit strategy
for the given period). The Annual Audit Report sets out any deficiencies
found in the management, control and supervision systems and any corrective measures taken or planned to be taken by the national authorising
officer, the National Fund and operating structure. Finally, it is important
to emphasize that the Audit Authority submit a final audit report and audit
opinion on final statement of expenditure for programmes financed under
IPA II and opinion on any final statement of expenditure needed for closure
of any programme or part of a programme financed under IPA II (or part of
a programme) that the National Authorising Officer has submitted to the
European Commission.23
The Audit Authority may request any information relevant to the audit, including documentation, data and other information necessary for
planning and performing the audit. Auditors shall perform audit activities
in accordance with the internationally accepted auditing standards and instructions provided by the European Commission. The Head of the Audit
Authority has a duty to inform the national authorising officer about the
illegal act, as well as, if needed, other competent state authorities.24
Work area of third division refers to supports infrastructural projects
in the sectors of environmental protection, regional competitiveness and
22

Ibid, article 6.
Ibid, article 7.
24 Ibid, article 8–9.
23
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transport. Fourth division aim is making optimal programme framework
for utilisation of resources in the sectors of employment, education, social
inclusion (especially making greater efficiency public administration and
public sector in general). Basic precondition for effective implementation
of third and forth division is defined by fulfilling condition of decentralised
management accreditation system of the European Union funds. Work of
fifth division European Union is channel for communitarian support in
the process of customisation of agricultural sector and rural areas (the
Republic of Serbia does not have benefit from this division now).
Audit Authority Office has crucial role in achievement of political,
economic, legal, social, environmental and other criteria in the function
of direct and indirect harmonization of national normative framework
with acquis communautaire. This is very important particularly in the
field of the straightening of pure public goods, such as efficient judicially,
effective public sector and also providing technical assistance and ex ante
preparation for legitimate use of structure and cohesion funds in EU (after
joining European Union).
– State Audit Institution is the highest an independent state authority
for auditing of public funds in the Republic of Serbia.25 The Law of the
STATE Audit Institution are created the conditions for conducting the audit
for all users of public funds, where there is no limit on the documentation
and other information that the subject must provide an audit to authorised person in the audit process, thus creating a substantial institutional
framework in fighting corruption (The Law on the State Audit Institution
founded it in 2005). The Institution is accountable to the National
Assembly of the Republic of Serbia for the conduct of activities stemming
from its competence. The Constitution of the Republic of Serbia, the Law
on the State Audit Institution and Rules of Procedures of the State Audit
Institution define legal basis of its competence. Ratio legis of this basis is
ensuring transparent, accountable, and rational decision-making process.
Institutional structure of State Audit Institution makes President,
Vice-President, the Council, audit departments and support services
departments.26 Audit departments are managed by the Supreme State
Auditors. Secretary General of the Institution is obliged to coordinate
25

The Law on the State Audit Institution, Official Gazette of the Republic of Serbia,
No 101/05, 54/07 and 36/10. Its independence is guaranteed by article 96 of the Constitution of the Republic of Serbia.
26 The Law on the State Audit Institution, article 12.

207

work of support service department. Internal organization and job
classification is defined in more detail by specific rules. Behavior and
professional standards of the state auditors, external experts engaged in
the State Audit Institution and other employees is determinate by ethical
principals in Code of Ethics for state auditors. Beside implementation of
Law on the State auditors, employees must also respect audit standards of
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and
INTOSAI Code of Ethics.
The Units of State Audit Institution are: Sector for auditing of the
budget of the Republic and of budget funds, Sector for auditing of local
authority’s budgets, Sector for auditing of organizations of mandatory
social insurance, Sector for auditing of public enterprises, business
companies and other legal entities established by direct beneficiaries and
indirect Sector for auditing of the National Bank of Serbia, public agencies
and other public funds beneficiaries, Performance Audit Sector and Sector
for Audit Methodology and Quality Control.27
State Audit Institution, as the highest authority in charge of auditing
of public funds, performs the following activities within its competence:
plans and performs audit, enacts by laws and other regulations for the
purposes of implementing the Law on the State Audit Institution, submits
reports to the National Assembly of the Republic of Serbia and assemblies
of local authorities, formulates attitudes and opinions (as well as other
forms of public disclosures regarding application and implementation of
specific law provisions, provides expert assistance to the Government on
as needed basis and in compliance with its capacities in such a manner
that does not diminish the independence of the Institution.28 It also may
provide advices to public funds beneficiaries, give suggestions to the
draft proposals of laws and other regulations and may give opinions on
issues in the area of public finances, adopts and publishes audit standards
relating to public funds, determines the education and exam programs
for acquiring the title of state auditor and certified state auditor, defines
criteria and performs recognition of expert titles from the competence
of the Institution, which were acquired abroad. It is very important to
emphasize State Audit Institution cooperates with international auditing
and accounting organizations in the area pertaining to accounting and
27
28
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The Law on the State Audit Institution, article 13–33.
The Law on the State Audit Institution, article 5.

auditing of public sector. The State Audit Institution contributes to
Parliamentary control and good governance in public sector.
At this point we must emphasize the fact that Serbian State Audit
institution has been a fully-fledged member of the International Organization of Supreme Audit Institutions since November 2008, of the European Organization of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) since
June 2009 and of the Network of Supreme Audit Institutions of the EU
Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of
Auditors since August 2010. It has the status of active observer in meetings of the Contact Committee of the Heads of the EU until the accession date (after which the Institution will have become a fully-fledged
member).
Since 1997, European Court of Auditors and EU member states
have increased cooperation with candidates countries and new potential
candidate countries and their supreme audit institutions on both, formal
and practical level, in order to facilitate information exchange, develop
audit methodologies and promote professional training. State Audit Institution of Serbia became member of the Network of Supreme Audit
Institutions of the EU Candidate and Potential Candidate Countries in
August 2010.
In the EU accession process the State Audit institution participates
in two negotiating groups – 32 (financial control) and 5 (public procurements). Regarding Negotiating Chapter 32, the Institution participated at
meetings of explanatory and bilateral screening. The first bilateral screening, organized in Brussels in 2013, was dedicated to analytical review of
the compliance of the Serbian regulations with the EU acquis, (in the area
of public finance control). There is high degree of harmonization with the
EU standard in this area. Regarding Negotiating Chapter 5, the Institution participated at meetings of explanatory and bilateral screening and
participates in regular political and economic dialogue. Cooperation is
also reflected in the context of implementation of the Stabilisation and
Association Agreement between the EU and Serbia. The Institution has
successfully cooperated with the Delegation of the European Union to the
Republic of Serbia and the EU Integration Office of the Serbian Government. In addition to regular meetings, cooperation with these two institutions included activities on implementation of the Twining Project from
IPA 2011 funds.
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Field of external audit has been estimated by the European
Commission as one of the policies which need substantial and persistent
work on harmonization with the acquis, as well as its adequate
implementation in the medium term. The Commission also emphasizes the
need for significant improvement of administrative and implementation
capacity in this field. Since the external audit will represent the subject
of negotiations for membership in the EU in the framework of the
negotiation chapter 32 – Financial controls, the lack of support in the
previous period is given to empowering Supreme Audit Institution and
affirming its role in order to meet the requirements for membership in
the EU. Through public appearances of Supreme Audit Institution, it is
necessary to spread awareness about the location of external audit in the
EU accession process, which would simultaneously encourage support
for further promotion of Institutions and improve Serbia's performance
in meeting the relevant requirements for membership in the EU. Indicator
of success of these activities was to move the policy of financial control
from the third to the second category of policy in the forthcoming report
of the European Commission.29
Major goals for strengthening capacities of Serbian State Audit
Institution in future period includes enhancing accountability and
effective management of public and EU funds in Serbia and providing
further support to the Serbian State Audit Institution in aligning its
organizational structure, procedures, practice and the overall performance
with international standards and EU best practice. This includes the
development of the Financial and Compliance Audit within the SAI and
the introduction of the new concept of Performance (Value-for-Money)
Audit.30 Expected results of this ambitious project will be Comprehensive
review of SAI related framework, appropriate organisational structure
along good international practice, enhanced audit capabilities for broad
range of audit types and higher degree of external communication with
other national and international audit institutions

29

Towards Greater Financial Accountability of the Government in Serbia, Implementation of the Recommendations and Measures of Serbian State Audit Institution, Center for European Policy, Belgrade, 2012, pp.76–82.
30 The European Union’s IPA 2011 Programme for Serbia, pp. 1-2.
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IV. Conclusions and Recommendations
Legal framework of revision EU Funds in Serbia, generally speaking,
is constituted on solid bases, but the effort in designing optimal normative
structure and solutions must be continued in the form of common coherent
macroeconomic and multijurisdictional dialogue between government
and academic public. Conditio sine qua non for achieving these goals is
transfer of knowledge, experience and skills through the assistance of the
colleagues from EU Member States Supreme Audit Institutions (SAI) to
their Serbian counterparts. Also, we believe that there is a realistic and
logical need of adoption a special law on audit resources of funds from
the European Union, following the example of neighboring countries,
where they would be subject to audit covering all EU funds, as well as the
functioning of the management and control of these funds in Serbia. Also,
we believe that the existing institutional framework for the audit of EU
funds can be significantly improve by constitution of special national audit
courts, taking into account the fact that the reports and opinions of the
General Auditor have not legally-binding character (although, it is a body
that performs de lege artis, which decisions must be respected because of
the power of the moral components).
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СУБЕКТИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА
ОТ ЕЗФРСР И ЕФГЗ: УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН,
СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН, РАЗПЛАЩАТЕЛНА
АГЕНЦИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ И БЕНЕФИЦИЕРИ
SUBJECTS OF THE FINANCIAL LEGAL RELATIONS
IN THE SYSTEM OF PUBLIC FUNDS
FROM THE EAFRD AND EAGF: MANAGING
AUTHORITY, CERTIFYING AUTHORITY, PAYING
AGENCY, MINISTRY OF AGRICULTURE
AND FOOD AND BENEFICIARIES

Десислава Трифонова*
Докладът се опитва да представи в обобщен вид основните субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕЗФРСР и ЕФГЗ. Акцент е поставен на функциите, правата и задълженията на всеки от субектите и на отговорността от допуснати нарушения. Особено внимание поради факта,
че е изцяло ново административно звено за България, е обърнато
на новата агенция, отговорна за сертифицирането на разходите
по двата земеделски фонда, на процедурата за работа и нейната
структура. В доклада са разгледани и критериите за акредитация
на разплащателната агенция за всяка една държава членка, като органи определени от европейското законодателство за отговорни за
законосъобразното разходване на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.
The report aims to present in brief the main subjects of the financial legal
relations in the system of public funds from the European Agricultural Fund
for Rural Development (EAFRD) and the European Agricultural Guarantee
* Десислава Трифонова – главен експерт, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
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Fund (EAGF). The emphasis is on the functions, rights and obligations of
each of the entities and the responsibility for violations. Particular attention
is paid to the new agency responsible for the certification of expenditure by
both agricultural funds, the work procedures and its structure, because it is
entirely new administrative unit in Bulgaria. The report examines the criteria
for accreditation of paying agencies for each Member State, defined by the
EU legislation as the authorities responsible for the lawful expenditure of
funds from the EAGF and EAFRD.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за гарантиране на земеделието
(ЕФГЗ) са част от Общата селскостопанска политика (ОСП), която от
своя страна е част от договорите, които създават Европейската общност и Договора за функциониране на Европейския съюз. Основните
ѝ цели са свързани със запазване на европейското наследство и развитие на селските райони, опазването на околната среда, осигуряване на
добър стандарт на живот на фермерите и осигуряване на качествени
храни. С цел подобряване на координацията и хармонизацията през
програмен период 2014–2020 година част от ОСП и по-специално
ЕЗФРСР беше включен в общия регламент, уреждащ общите разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове – Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17
декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
Инструментите, с които ОСП постига своите цели могат да бъдат условно да бъдат обособени в два стълба – директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (1-ви стълб
на ОСП) и политиката на развитие на селските райони (2-ри стълб
на ОСП). Съответно фондовете, които финансират тези стълбове за
ЕЗФРСР и ЕФГЗ.
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Графика 1.

Характерно за двата фонда е голямата степен на детайлизация
на правилата за управление и контрол още на европейско ниво, като
причина за това от една страна може да бъде посочена важността им
за осигуряване на доставката на достатъчно количество храна, развитието на селските райони и опазването на околната среда, а от друга
гарантиране еднаквото прилагане от всички държави членки на правилата, свързани със земеделската политика на европейско ниво.
В тази връзка активните субекти на финансово правните отношения в системата на публичните средства от двата земеделски фонда,
както и техния вид, функции и характеристика до голяма степен зависят от рамката на правоотношенията, които са уредени чрез европейското законодателството, имплементирано и в национални правни актове. Функциите на създадените административни структури
и органите на изпълнителната власт, които ги ръководят основно се
определят пряко чрез европейската нормативна рамка, уреждаща реализирането на Общата селскостопанска политика, от която са част
и ЕЗФРСР и ЕФГЗ. Доразвиването на техните властническите правомощия на национално равнище е израз на необходимостта от ясно
разграничение на функциите, както и на определяне на национално
отговорните административни структури.
Пасивните субекти, т.е. на субектите, които държавата чрез своите административни структури упражнява властническите си правомощия са бенефициерите – ползвателите на финансовите средства
от двата земеделски фонда. Характерно за тях е, че те могат да са
както публичноправен субект, например община бенефициер, така
и частноправен субект – земеделски производител-физическо лице,
юридическо лице, юридическо лице с нестопанска цел и др.
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Графика 2.
В тази връзка в областта на Общата селскостопанска политика,
като основни субекти на финансово правните отношения, свързани
с управлението и усвояването на средствата от Европейския съюз по
ЕЗФРСР и ЕФГЗ, могат да бъдат определени:
а. Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), финансирана от ЕЗФРСР;
б. Сертифициращ орган за разходите и по двата земеделски фонда;
в. Разплащателна агенция;
г. Компетентен орган; и
д. Бенефициери.
Характерно за активните субекти е, че всички, с изключение на
управляващия орган по Програмата за развитие на селските райони,
са свързани с управлението и разходването на средства от двата земеделски фонда едновременно. Управляващият орган не притежава
компетенции в частта на управлението на средства по ЕФГЗ.
Поради огромния финансов ресурс, определен за разходване около
2,3 млрд. евро по ЕЗФРСР и 4,7 млрд. евро по ЕФГЗ до 2020 година,
основната роля на всички тези органи е да осигурят законосъобразното
разходване на средствата от фондовете на ЕС и постигането на поставените цели със стратегическите документи за развитие на земеделието в страната. В тази връзка е изградена сложна и многопластова пирамида от контролни системи, включително и вътрешни такива, които
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са взаимосвързани и отразяват последователността на извършваните
операции, която ще бъде разгледана в настоящия доклад.

I. Управляващ орган по Програмата за развитие
на селските райони, финансирана от ЕЗФРСР като субект
на финансовите правни отношения
1. Функции и отговорност на управляващия орган, съгласно
европейското законодателство
Съгласно изискванията на европейското законодателство1 за всяка
програма за развитие на селските райони, финансирана от ЕЗФРСР,
държавата членка е длъжна предвиди управляващ орган, като от нея
зависи дали ще е публичноправен субект или частноправен субект.
Във втория случай функциите на управляващия орган се делегират
чрез нарочен акт, като отговорността за правилното изпълнение на
тези функции остава за държавата членка. Ролята на управляващия
орган е да осигури ефективното, ефикасното и правилното управление на програмата и в частност:
а. Да осигури функционираща електронна система;
б. Да предоставя годишна информация за изпълнението на програмата;
в. Да гарантира, че бенефициентите по програмата са информирани за задълженията им и са запознати с изискванията за предоставяне
на информация;
г. Да гарантира, че предварителната оценка на програмата отговоря на всички европейски изисквания;
д. Да гарантира, че е въведен планът за оценка на програмата;
е. Да осъществява комуникацията с комитета за мониторинг на
програмата и да предоставя необходимата информация и документи
за изпълнение на нейните цели и приоритети;
ж. Да изготвя годишния доклад за напредъка;
з. В случаите, когато управляващия орган извършва договаряне
на средства по програмата е длъжен да осигури цялата необходима
1

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
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информация на разплащателната агенция за одобрените за финансиране операции преди да се извърши плащане;
и. Да осигури публичността на програмата.
2. Функции на управляващия орган, съгласно българското
законодателство и делегиране на тези функции
Компетенциите, които притежават управляващите органи съгласно европейското законодателство не са изключителни, а могат
да бъдат делегирани на други структури. Такъв е и случаят с делегирането на функции по изпълнението на българската Програма за
развитие на селските райони за периода 2014–2020 година, където
е заложено, че управляващ орган на програмата е дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието и
храните, съответно ръководител на управляващия орган е заместник-министър, определен да отговаря за програмата2, а функции по
прилагането на ПРСР 2014–2020 ще бъдат възложени и на Разплащателната агенция, като това ще бъде уредено в споразумение между агенцията и управляващия орган. Изключение по отношение на
делегирането на функции е уредено за мерките „Трансфер на знания
и действия по осведомяване“, „Консултантски услуги, управление
на стопанството и услуги по заместване в стопанството“, „Сътрудничество“, „Водено от общностите местно развитие/Лидер“ и “Техническа помощ“, които ще останат в компетенциите на управляващия орган в частта договориране.
Обхватът на правата и задълженията на страните при делегирането на правомощия се уреждат с договор за делегиране на функции по
прилагане на ПРСР 2014–2020 между Държавен фонд „Земеделие“
– Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и управляващия орган – мерките
от програмата, които ДФЗ-РА ще има право да прилага и всички съпътстващи с това прилагане дейности, като приемане на заявления,
разплащане, докладване на нередности и други. С цел гарантиране на
ефективното разходване на средства с договора се уреждат и функциите по предварителен контрол на приетите процедури, които управляващия орган ще осъществява спрямо ДФЗ-РА.
2

Вж. стр. 729 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–
2020 година
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В допълнение на уредените функции на управляващия орган в
европейското законодателство е и нормативната уредба в Закона за
подпомагане на земеделските производители, според който програмата се одобрява от Министерския съвет на Република България и се
изпълнява от Министерството на земеделието и храните. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В закона също изрично е уредена възможността
след одобрение от министъра на земеделието и храните, да се делегират чрез договор част от функциите си по прилагане на програмата на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Новият момент за програмен период 2014–2020 е свързан с факта, че до този момент функцията на ръководител на управляващия
орган на ПРСР 2007–2013 се изпълняваше от директора на дирекция
„Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието
и храните, а към настоящия момент това е вменено като отговорност
на ресорния заместник-министър. Промяната е обусловена от важността, която програмата заема, като част от общата политика на министерството за развитието на земеделието и селските райони и като
израз на национална политика в тази област.

II. Разплащателна агенция
1. Функции на разплащателните агенции, съгласно европейското законодателство
С цел обезпечаване на ефективното и правилно управление на
програмите за развитие на селските райони всяка държава членка е
длъжна да осигури съществуването и функционирането на акредитирана разплащателна агенция3. В тази връзка системата за управление
и контрол на програмата трябва да гарантира, че разпределението на
функциите между субектите в този процес са ясно възложени и разпределени с цел ефективното функциониране на системата за целия
период на програмата. Наличието на акредитирана разплащателна
3

Вж. чл. 65 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
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агенция е задължително изискване и за разходването на средствата
от ЕФГЗ.
Правноорганизационната форма, под която могат да съществуват
разплащателните агенции е отдел в рамката на съществуваща структура или орган със самостоятелна структура и правосубектност в
публичното право. Функциите по управление и контрол на плащанията по ЕЗФРСР и ЕФГЗ могат да бъдат делегирани, с изключение
на самите плащания. По отношение на тях разплащателните агенции
притежават изключителни компетенции. Ролята на разплащателна
агенция е да създаде гаранции, че извършените плащания са законни
и че са надлежно отчетени4, като за целта е необходимо да бъдат изпълнени определен брой критерии наречени „акредитационни критерии“, свързани с изисквания към административната организация
и системата за вътрешен контрол. Придобиването на акредитация е
необходимо условие за признаване на разходваните средства от земеделските фондове на ЕС и за допустимостта на тяхното възстановяване от властите на Европейската комисия. Когато една разплащателна агенция престане на отговаря на „акредитационните критерии“
нейната акредитация се оттегля по инициатива на съответната държава членка или на Европейската комисия, освен ако в определения
срок не внесе необходимите промени с цел отстраняване на несъответствията. Срокът за отстраняването им се определя съобразно
сериозността на проблема.
2. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
Практиката от програмен период 2007–2013 беше запазена и съгласно българското законодателство5 и за ПРСР 2014–2020 за страната се акредитира една разплащателна агенция, като съответно
функциите ѝ се изпълняват от ДФЗ-РА, който е юридическо лице на
бюджетна издръжка и представлява първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити. Съгласно Закона за подпомагане на земеделските
4

Вж. Член 7 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламенти (ЕИО) №
352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета
5 Вж. Член 2б от Закона за подпомагане на земеделските производители
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производители в структурата на фонда се обособява структура, наречена разплащателна агенция. Това обособяване е по-скоро на функционален принцип, отразен в правомощията на отделни дирекции по
контрол и разплащане на средства от двата земеделски фонда. В тази
връзка самата разплащателната агенция не притежава отделна правосубектност, различна от тази на ДФЗ-РА, като цялата отговорност за
извършените операции е вменена на фонда6.
2.1. Функции на разплащателната агенция
Основните функции на разплащателната агенция могат да бъдат
групирани по следния начин:
а. Функции по договориране на мерките от ПРСР 2014–2020 –
приемане, проверяване и вземане на решения за финансиране
на схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика;
б. Функции по разплащане по заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика и Общата
политика по рибарство;
в. Функции по осчетоводяване на операциите по схемите и мерките за подпомагане по Общата селскостопанска политика.
Всяка от тези функции изисква осъществяването на определен
набор от контролни дейности и наличието на надеждна и функционираща система за контрол. В допълнение на тези функции
разплащателната агенция извършва и интервенция на пазарите на
земеделски продукти, предоставя информация на МЗХ и ЕК за извършеното подпомагане на годишна база и съобразно изискванията
на европейското законодателство, както и разпространява информация за възможностите за финансиране по Общата селскостопанска
политика.
2.2. Структура на разплащателната агенция
Фондът представлява сложна административна структура с двустепенна система на управление:
а. Управителен съвет;
б. Изпълнителен директор.

6
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Вж. Член 11 и 11а от Закона за подпомагане на земеделските производители

Управителният съвет7(УС) след съгласуване от страна на министъра на земеделието и храните с министър-председателя избира изпълнителен директор на ДФЗ-РА. Последният е член на УС по право. В структурата на УС влизат общо 11 члена – 5 представители от
Министерството на земеделието и храните в т.ч. и министъра на земеделието и храните, който е председател на УС по право и по един
представител определен от министъра на финансите, министъра на
икономиката, министъра на околната среда и водите, министърът на
труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие
и благоустройството. За редовни се считат заседанията, на който присъстват най-малко 2/3 от неговите членове, а решенията се взимат с
квалифицирано мнозинство ¾ от присъстващите членове.
Освен общото управление на фонда и избирането на изпълнителния директор на фонда УС определя броя и избира заместник-изпълнителните директори на фонда, чиято функция е подпомагат изпълнението на правомощията на изпълнителния директор.
Оперативното ръководство и управление на фонда се осъществява от изпълнителен директор, който е и изпълнителен директор на
разплащателната агенция8. Неговите компетенции при управлението
7

Член 19 от Закона за подпомагане на земеделските производители:
1. определя условията и реда за управление на средствата на фонда съобразно
целите на този закон;
2. (нова – ДВ, бр. 18 от 2006 г.) определя броя и избира заместник изпълнителните директори на фонда;
3. (предишна т. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм., бр. 40 от 2014 г.);
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 18 от 2006 г.) осъществява контрола за целевото
разходване на средствата на фонда;
5. (нова – ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 4, бр. 18 от 2006 г.) взема решения
по чл. 12, ал. 2;
6. (нова – ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 5, бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 40 от
2014 г., доп., бр. 12 от 2015 г.) одобрява размера на средствата по схемите за национални доплащания и за преходна национална помощ;
7. (нова – ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 6, бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 40 от
2014 г.) взема решения и по всички други въпроси, свързани с дейността на фонда,
поставени от изпълнителния директор или от членове на управителния съвет.
8 Член 20а от Закона за подпомагане на земеделските производители:
Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Изпълнителният директор на фонда е
изпълнителен директор на Разплащателната агенция.
(2) (В сила от 1.01.2007 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция:
1. организира и ръководи дейността на Разплащателната агенция;
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на разплащателната агенция не са изключителни, като е предвидена
възможност да делегира правомощията за вземане на решения и/или
сключване на договори за финансово подпомагане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции
на фонда съобразно териториалните структури.
В рамките на общата структура на фонда разплащателната агенция притежава собствена вътрешна организационна структура, която
се състои от централно управление и териториални структурни звена. Вътрешните структури на разплащателната агенция се организират според схемите и мерките на Общата селскостопанска политика
и на функционален принцип. Като част от вътрешната структура на
разплащателната агенция се формира и вътрешен одит, чиято роля
е свързана подпомагане на създаването и поддържането на ефективна система за вътрешен контрол. Вътрешният одит е независим от
разплащателната агенция и нейните структури и се подчинява единствено на изпълнителния директор, като е длъжен да уведомява последния за всички извършени одиторски проверки. В тази връзка при
осъществяване на своята дейността вътрешният одит се ръководи от
международните одиторски стандарти, от европейското законодателство и указанията на Европейската комисия.
Като част от изпълнение на задължението за обезпечаване на
ефективното и ефикасно разходване на средствата от двата фонда е и
създаването за разплащателната агенция на Интегрирана система за
администриране и контрол, чиято функция е да регистрира кандидатите, да идентифицира земеделски парцели и животни, да осигури
интегрирана система за контрол и да поддържа електронна база данни.
2. представлява Разплащателната агенция.
(3) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Изпълнителният директор може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за
вземане на решения и/или сключване на договори за финансово подпомагане на
заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции
на фонда.
(4) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Изпълнителният директор може да делегира
със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от
националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне
по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на
заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на
фонда съобразно териториалната им компетентност.
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2.3 Контрол върху разплащателната агенция
Дейността на разплащателната агенция се контролира от няколко
национални институции и такива от страна на Европейския съюз:

Графика 3.

III. Сертифициращ орган
1. Функции на сертифициращите органи, съгласно европейското законодателство
Основен субект, в системата от финансови правоотношения при
управлението на ЕЗФРСР и ЕФГЗ, за гарантиране на законосъобразното разходване на средствата от земеделските фондове на ЕС са
т.нар. „сертифициращи органи“9, чиято функция е да представи достатъчно гаранции пред властите на Европейската комисия чрез нарочно становище за „…изчерпателността, точността и достоверността на годишния финансов отчет на разплащателната агенция, доброто
функциониране на нейната система за вътрешен контрол и законосъобразността и редовността на разходите, за чието възстановяване е
отправено искане до Комисията“.
9

Вж. Член 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и
мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и
(ЕО) № 485/2008 на Съвета
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Като правнорганизационна форма този орган може да съществува
както под формата на публичноправен субект, така и като частноправен такъв, като при втората хипотеза е задължително провеждането на
конкурентен подбор чрез провеждането на публична тръжна процедура, подчинена на правилата за провеждане на обществени поръчки.
С цел осигуряване на пълна независимост и самостоятелност на
сертифициращия орган „той трябва да е оперативно независим както
от разплащателната агенция (…), така и от органа, който е акредитирал тази агенция“.
2. Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“
2.1. Основни функции и структура
Новото през програмен период 2014–2020 при осъществяването
на Общата селскостопанска политика е създаването на специална публичноправна структура под формата на изпълнителна агенция, която
да изпълнява ролята на сертифициращ орган10. Съгласно Закона за
подпомагане на земеделските производители Изпълнителна агенция
„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски
фондове“ е компетентния орган да извърши сертификационен одит на
„верността на финансовите отчети и изградената система за контрол
в разплащателната агенция“. Като основни принципи за осъществяване на дейността на агенцията са заложени независимостта, безпристрастността, професионализма, публичността и прозрачността.
Агенцията е юридическо лице, което се ръководи и представлява
от изпълнителен директор, който се избира и освобождава с решение
на Министерския съвет и се назначава и освобождава със заповед на
министър-председателя. По този начин се цели спазването на изискването на европейското законодателство сертификационния орган
да е „оперативно независим“ от лицето, което дава акредитацията на
разплащателната агенция. Макар агенцията да е създадена към министъра на земеделието и храните тя представлява на първо място
изцяло самостоятелен правен субект с ясно разделени функционални
дейности и задължения, в изпълнението, на министъра на земеделието и храните не притежава никакви нормативни правомощия за на10
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Член 28б от Закона за подпомагане на земеделските производители

меса или контрол под каквато и да е форма. Това е уредено със специален нормативен акт11, в който изрично са определени функциите
както на самата агенция, така и на ръководителя на агенцията и на
практика означава, че всички решения, свързани със сертификацията
на разходите могат да се взимат единствено от изпълнителния директор на агенцията, съответно отговорността за тях е единствено негова. Съгласно устройствения правилник на агенцията тя ще отговаря
за сертификацията на разходите по двата земеделски фонда – ЕЗФРСР и ЕФГЗ.
В структурно отношение агенцията е разделена на специализирана и обща администрация, организирани в дирекции. Одитните проверки ще се осъществяват от специализираната дирекция „Сертификационен одит на Разплащателната агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“, а
именно за:
а. изпълнение на критериите за акредитация;
б. установяване доколко процедурите на разплащателната агенция
дават разумни гаранции, че разходите, начислени по сметка на ЕФГЗ
и ЕЗФРСР, са извършени при спазване на правото на Европейския
съюз и че препоръките за подобряване са формулирани и приложени;
в. съответствието на годишните счетоводни отчети12, съгласно
изискванията на европейското законодателство, с водените от разплащателната агенция счетоводни книги и документи;
г. верността, изчерпателността и точността на отчетите за разходи
и интервенционни операции, и отразява операциите, финансирани за
сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
д. защитата на финансовите интереси на Европейския съюз по
отношение на направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, както и сумите за получаване.13
11

Постановление № 89 от 18 април 2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и
за приемане на нейния устройствен правилник
12 Виж чл. 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6
август 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните
агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките,
правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г.,
стp. 59)
13 Виж чл. 17 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“
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2.2. Функции по проверка на критериите за акредитация
По отношение на проверката за изпълнение на критериите за акредитация сертифициращия орган е необходимо да се основава на съществуващото европейско законодателство и по-специално Делегиран
Регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи,
финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото. Съгласно Приложение № 1 от същия, критериите за акредитация, които е необходимо да бъдат изпълнени и съответно
проверявани, могат да бъдат разделени на четири основни групи:

Графика 4.

а. Вътрешна среда – при проверка на вътрешната среда сертификационния орган следи за наличието три основни компонента – организационна структура, стандарти в областта на човешките ресурси
и делегирането на функции в структурата.
По отношение на първия компонент се извършва проверка дали
организационната структура на разплащателната агенция позволява
да бъдат контролирани и проведени законосъобразно плащанията по
двата земеделски фонда и дали има ясно разграничение на функци226

ите между всички оперативни звена, позволяващо разграничение на
отговорностите.
Основен елемент на проверката е и обезпечаване наличието на административен капацитет, позволяващ изпълнението на функциите на
разплащателната агенция по разходване на средства от ЕФГЗ и ЕЗФРСР,
като за тази цел е необходимо човешките ресурси на първо място да притежават достатъчно познания и умения, разпределението на задачите да
достатъчно ясно и в тази връзка отговорността също. Задължително е
всяко едно задължение на служителите да е детайлно описано в длъжностни характеристики и те да преминават необходимите обучения.
Третият компонент от проверката за вътрешна среда е свързан с
делегирането на функции и изискванията, на които трябва да отговаря то в случай, че е извършено такова. В тази връзка е необходимо
наличието на задължително писмено споразумение с ясно определени права и задължения. Делегирането на функции не освобождава от
отговорност разплащателната агенция за разходените средства, като
дори я задължава да прави редовно проверка за изпълнението на делегираните функции, за да се увери, че работата на органа, на който
са делегирани функции отговаря на изискванията. Тази възможност
не се използва от българската разплащателна агенция.
б. Контролни дейности
Изискванията, на който трябва да отговарят контролните дейности могат да бъдат разделени на няколко подгрупи спрямо логическата
последователност на действията, които разплащателната агенция извършва.

Графика 5.
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Всяка от тези процедури цели създаването на детайлни и достатъчно ясни и качествени правила за контрол, който да гарантират законосъобразно разходване на средства и намаляване на риска от злоупотреби.
в. Информация и съобщения
По отношение на съобщенията е необходимо да бъдат предприети действия при всяко изменение на законодателството, което касае
работата на разплащателната агенция да е налице своевременна информация с цел изменение на процедурите, базите данни и инструкциите за работа.
Друг важен елемент от проверката за акредитацията е наличието
на надеждни информационни системи, които да отговарят на международните стандарти за информационна сигурност (ISO).
г. Мониторинг
Дейността по мониторинг е обвързана с непрекъснат мониторинг
на действията на разплащателната агенция чрез вътрешен контрол,
като този контрол е необходимо да бъде осъществяван от специална
служба за вътрешен одит, която да е независима на от другите звена
в разплащателната агенция и да е на пряко подчинение на директора
на агенцията.
2.2. Функции по сертификацията на разходите на разплащателната агенция
По отношение на проверките, които изпълнителната агенция е необходимо да извършва за сертифициране на разходите на разплащателната агенция следва да се има предвид, че същите трябва да бъдат
подчинени и изцяло съобразени с указанията14 на ЕК за работата на
сертифициращите органи при одит на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.
Целта на указанията е да представят практически ръководства на
сертифициращите органи по европейските земеделски фондове, като
от една страна избегнат пораждането на различни практики в различните държави членки и по този начин гарантират равнопоставеност, а
от друга да гарантират, че по време на одита са проверени и оценени
всички възможни рискове от незаконосъобразно разходване на средства от страна на разплащателните агенции.
14

Указание № 2 – указания за сертифициращ одит на ЕФГЗ/ЕЗФРСР във
връзка с годишния сертифициращ одит от 15.09.2015 година
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Съгласно указанието на ЕК одитните проверки задължително
трябва да предвиждат следните действия:
а. Изготвяне на одитна стратегия и одитна програма – според
властите на ЕК е работата на сертифициращия орган е необходимо
да се основава на цялостна одитна стратегия, която да урежда обхватът на проверките, моментът и насоките на одита. След изготвянето
на стратегията друг важен момент е изготвянето на одитна програма
за всяка финансова година, която да определя момента и обхвата на
проверките;
б. Изготвяне на оценка на риска – целта на този етап от сертификацията е „предназначена за идентифициране и оценка на рисковете от съществена неточност“15 (прага на същественост е 2%). Това
включва в себе си извършване на и оценяване на различни процеси в
самата разплащателна агенция – постигане на разбиране за субекта и
неговата среда, оценката на промените(ако е имало такива), оценяване ефективността на управлението и др.
в. Използване на одитни доказателства от предходни одити – с
цел постигнане на рационализация се прави оценка на предприети
действия във връзка с констатирани вече грешки, т. нар. „проследяване на одитни констатации“;
г. Определяне на одитен подход – целта на подобно действие
е да определени кои са най-рискованите области и съответно в тази
сфера на контрола да бъде насочено вниманието на одита.
Въз основа на извършените проверки одитната увереност за
съответствие е определена на 95%, като тя се получава въз основа
оценката на критериите за акредитация и цялостна оценка на системата за вътрешен контрол. Като резултатите от тези проверки се
претеглят и отразяват в т.нар. матрици на база това дали в проверките са обхванати всички рискове от допускане на грешки и дали
самите мерките за контрол работят достатъчно ефикасно, със следните заключения:

15

Виж. стр. 15 Указание № 2 – указания за сертифициращ одит на ЕФГЗ/
ЕЗФРСР във връзка с годишния сертифициращ одит от 15.09.2015 година
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Графика 6.

В процентно изражение всеки от критериите за акредитация и за
проверката на системата за вътрешен контрол има следната тежест:
Таблица 1.
Критерии за акредитация
10% – организация;
5% – делегиране, човешки ресурси,
комуникация, вътрешен одит;
10% – текущ мониторинг, система
за информационна сигурност;
50% – контролни дейности.

Система за вътрешен контрол
40% – разрешаване на плащания
15%- извършване на плащания и
15% – осчетоводяване
20% – управление на нередности
10% – авансови плащания и обезпече
ния

От начина на претегляне се определя и тежестта на конкретни критерии, които принципно се считат за по-високо рискови спрямо други
и водят до по-голям риск от незаконосъобразно разходване на средства. В тази връзка най-голяма тежест притежават общата контролна
среда и действията, които пораждат основания за извършване на плащане, както и тези свързани с предотвратяването на нередности.
В резултат на всички проверки сертифициращият орган в лицето
на изпълнителната агенция е длъжен да изготвя становище, в което
задължително да се посочва процента на грешка за конкретната финансова година, като ако при две последователни финансови години
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бъде установен процент на грешка под съществения (2%) държавата
членка може да намали минималното ниво на проверки на място. По
този начин ще се намали както административната тежест за лицата,
така и административни разходи за разплащателната агенция по администриране на процеса по разходване на средства16.

IV. Компетентен орган – министър на земеделието и храните
Основна и централна роля при управлението на двата земеделски
фонда ЕФГЗ и ЕЗФРСР заема министърът на земеделието и храните,
като орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на земеделието и администрацията на Министерството
на земеделието и храните, създадена за да подпомага министъра на земеделието и храните при изпълнението на тези му функции. Израз на
тази основна роля е и вменяването на отговорността за изготвянето на
Програмата за развитие на селските райони на министерството, като
израз на провежданата политика в областта на земеделието и селските
райони и включването нейния управляващ орган, като от него.
Първата важна функция по отношение на ефективното и законосъобразно разходване на средства от двата земеделски фонда е свързана с ролята на министъра на земеделието и храните като „компетентен орган“ 17 за акредитацията на разплащателната агенция. Във
връзка с тези функции и с цел гарантиране на тяхното изпълнение на
министъра на земеделието и храните, освен самата дейност по акредитацията са възложени и функциите, свързани с процеса на акредитиране, като определянето на сертифициращия орган и наблюдаването и контролирането на дейността на разплащателната агенция за
спазване на критерии за акредитация. Тези функции по своето същество представляват правомощия по текущ контрол с цел постигане на
по-голямо съответствие с критериите за акредитация. Функциите на
компетентния орган съгласно европейското законодателство могат да
бъдат групирани по следния начин:
16

Виж. Член 41 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването
на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255,
28.8.2014 г., стp. 59)
17 Виж. Член 2а от Закона за подпомагане на земеделските производители
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„а. издаването, преразглеждането и оттеглянето на акредитацията
на разплащателните агенции;
б. определянето на одитен орган, който извършва проучване, преди да се издаде акредитация;
в. уведомяването на разплащателната агенция за конкретните условия, които трябва да изпълни, за да ѝ бъде издадена акредитация;
г. компетентният орган осигурява постоянен надзор над разплащателните агенции, за които отговаря и проследява установените нередности;
д. компетентният орган взема решение за поставяне на акредитацията на разплащателната агенция на изпитателен срок.“18
В допълнение освен, че определя реда и условията за акредитация
в съответствие с европейското законодателство, министърът на земеделието и храните притежава правомощия за осъществяване на общ
контрол върху разплащателната агенция чрез създаденото специализирано звено в Министерството на земеделието и храните. Звеното е
на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните и функциите, които са му възложени целят осъществяване на ефективно наблюдение и контрол на дейността на разплащателната агенция, както
и осъществяване на кооординация по въпросите свързани с акредитацията на агенцията и сертификацията на разходите. В тази връзка основните функциите на звеното са свързани с подготовката на акредитацията, контрола върху изпълнението на акредитационните критерии
и предоставяне на ЕК на докладите на сертифициращия орган.19

V. Бенефициери по ЕЗФРСР и ЕФГЗ
Бенефициерите на финансовите правоотношения при управлението на средствата предоставени от двата земеделски фонда са пасивните субекти в рамките на тези правоотношения. Върху тях контролните
органи упражняват чрез властническите си функции контрол по отношение изпълнението на критериите за финансиране, като реалните
18

Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014
година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции
и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за
проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стp. 59)
19 Виж член 22 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието
и храните
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ползватели на помощта. Бенефициерите, като субекти могат да бъдат
разделени на такива по ПРСР 2014–2020, финансирана от ЕЗФРСР и
такива по ЕФГЗ. По-голямо разнообразие от видове субекти има при
програмата, тъй като там има т.нар. публични мерки и частни мерки,
по които бенефициери могат да са както публичноправни субекти (например общини), така и частноправни – физически лица-земеделски
производители, юридически лица, юридически лица с нестопанска
цел, организации и дори неперсонифицирани организации от земеделски производители при финансирането на т.нар. колективни инвестиции. При финансирането по директните плащания на площ и пазарните механизми по ЕФГЗ основните бенефициенти са земеделски
производители, които правноорганизационно организират дейността
чрез юридическо лице, едноличен търговец, като е допустимо да получат финансиране и като физическо лице.
Като пасивни субекти на финансови правоотношения, свързани с
получаване на определено финансиране срещу извършване на определена дейност бенефициерите по двата фонда са носители на множество
задължения в рамките на правоотношението по финансиране на дейността – изпълнение на конкретни действия, в рамките на определени
срокове, задължение за продължителност при изпълнение на определени действия, въздържане от извършване на забранени такива и други.

Заключение
От всичко гореизложено можем да стигнем до заключението, че
на първо място всички държавни субекти, участващи в управлението
на средствата от ЕЗФРСР и ЕФГЗ, са взаимозависими и формират
единна система от субекти на тези финансови взаимоотношения, като
при извършваните от тях действия съществува строга последователност и необходимо минимално ниво на ефективност и ефикасност.
На второ място те се подчиняват както на прякото действие на европейското законодателство, така и на съществуващото национално законодателство. И съвсем не на последно място всеки от тези субекти
притежава ясно изразени правомощия, скрепени с отговорността на
държавата пред властите на ЕК, които се реализират спрямо бенефициерите под формата осъществяван административен контрол.
Изразените мнения в настоящия доклад са лични и не отразяват позицията на институциите, посочени в доклада.
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ПРИНЦИПЪТ НА ПРАВНАТА СИГУРНОСТ
И ПРИНЦИПЪТ НА ЛЕГИТИМНИТЕ ОЧАКВАНИЯ –
ГАРАНЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕРА ПРИ РАЗХОДВАНЕ
НА СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС
THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY
AND THE PRINCIPLE OF LEGITIMATE
EXPECTATIONS – GUARANTEE
FOR THE BENEFICIARY IN SPENDING OF EU FUNDS

Атанас Симеонов*
Гинка Симеонова**
Европейската правна система гради съществуването си върху
няколко основни принципа, чието спазване е призвано да гарантира общоевропейския правен ред. Вниманието в доклада е насочено
към принципа на правната сигурност и принципа на легитимните
очаквания. Разходването на паричните фондове се регулира от една
от основните групи финансови правоотношения, а именно тези по
разходването на националния доход. Паричните средства, които материализират цифровата стойност на всеки от фондовете се формират като изземване на част от националните доходи на всяка от
държавите членки.
С оглед принципа на правната сигурност всеки бенефициер има
правото, а и задължението, да познава разпоредбите както на европейското, така и на националното законодателство. Принципът
на правната сигурност може да бъде използван като инструмент за
противопоставяне както по отношение на органите на ЕС, така и
по отношение на администрацията на съответната държава членка, чиято нердност е дала основание за извършване на корекцията..
* Доктор по право, доцент в катедра „Административноправни науки“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
** Доктор по право, асистент в Департамент право при Нов български университет.
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Получаването на помощ е право на всеки бенефициер, а задължение
на държавата членка е да осигури законосъобразното упражняване
на това право.
Принципът на легитимните очаквания е пряко свързан с принципа за правната сигурност. Бенефициерът като пасивен субект по
същинското финансово правоотношение по разходване на средства
от фондовете, финансирани от бюджета на ЕС, има право да иска
изчерпателно и императивно формулиране на дължимото от него
поведение от органите на ЕС. Този подход ще създаде правна сигурност и убеденост в правните субекти, че изпълненото от тях е подчинено единствено на изискването на закона и не е поставено в зависимост от дискреционната власт на европейската или националната администрация. На това право кореспондира задължението на
администрацията да създаде условия, при които добросъвествният
бенефициер коректно да изпълни възложените му от закона задължения, респ. да упражни признатите му права, по начин, че действието или бездействието му да не може да бъде квалифицирано като нередност.
European legal system builds its existence on a few basic principles,
compliance with which is required to ensure the common European legal
order. The focus of the report is directed to the principle of legal certainty
and the principle of legitimate expectations. The spending of the funds
shall be regulated by one of the main groups of financial relations, namely
those in the spending of national income. Cash materializing the numerical
value of each of the Funds are formed as the seizure of part of the national
income of each Member State.
In view of the principle of legal certainty, each beneficiary has the
right and obligation to know the provisions of both the European and
national legislation. The principle of legal certainty can be used as a tool
to counter as the bodies of the EU and with respect to the administration of
the Member State who irregularity has given rise to the correction. Getting
help is the right of any beneficiary, and the obligation of the Member State
is to ensure the lawful exercise of this right.
The principle of legitimate expectations is closely connected with the
principle of legal certainty. The beneficiary as a passive entity in the actual
financial relationship by spending funds financed from the EU budget
is entitled to seek a comprehensive and compelling tribute to formulate
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his behavior by EU bodies. This approach will create legal certainty
and conviction of the persons that executed by them is subject only to
the requirement of the law and is not conditional upon the discretion of
European or national administration. To this right corresponds obligation
of the administration to create conditions where conscientious beneficiary
correctly carry out their statutory duties, respectively exercise the rights
recognized in a way that his act or omission cannot be classified as
irregularity.
Европейската правна система гради съществуването си върху
няколко основни принципа, чието спазване е призвано да гарантира общоевропейския правен ред. Сред тях могат да бъдат посочени
принцитите на пропорционалност, субсидиарност, равенството, правна сигурност и легитимните очаквания. Вниманието в последващото
изложение ще бъде насочено към последните два от изброените принципи, а именно принципът на правната сигурност и принципът на легитимните очаквания. Провеждането на всеки от тези принципи може
да бъде открит в нормативната уредба на Европейския съюз (ЕС, Съюза). Това означава , че развитието им би могло да бъде проследено и
в сферата, която има особено значение за всяка от държавите членки
на ЕС, а именно разходването на средствата, които се съдържат във
фондовете на Съюза. Разходването на паричните фондове се регулира
от една от основните групи финансови правоотношения, а именно
тези по разходването на националния доход. Може би, употребата на
понятието национален доход предизвиква по-заострено внимание, но
средствата съдържащи се в тези фондове представляват част от иззетия национален доход на всяка от държавите членки, в т.ч. и Република България. Средствата в тези фондове постъпват от бюджета на ЕС.
Бюджетът на ЕС включва всички приходи и разходи на ЕС за една година. Именно този бюджет е гаранта за финансирането на програмите
и дейностите на ЕС във всички области на политики на ЕС като напр.
селско стопанство, научни изследвания, регионални политики и т.н..
Източниците на приходите в годишния бюджет на ЕС са следните:
 традиционни собствени ресурси (т.е. предимно мита и налози
върху захарта). Една от основните свободи или основен стълб
на ЕС е свободното движение на стоки. Свободното движение
на стоки изисква създаване и поддържането на вътрешен пазар,
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където всяка от държавите членки може спокойно да търгува
и разпространява стоките произведени на нейна територия, казано най-общо, и в същото време провеждането на обща митническа политика от всяка от държавите членки спрямо трети
страни. Част от тази политика е въвеждането и прилагането на
обща митническа тарифа, наречена Комбинирана номенклатура на ЕС. В резултат от членството си в ЕС Република България
е преотстъпила част от своя държавен суверенитет относно събирането на мита дължими за разпространяваните на нейната
територия стоки, които по правило би трябвало да постъпят в
националния ни бюджет. Членството на Република България в
ЕС означава, че 75% от общия приход от мита постъпва в бюджета на ЕС, т.е. държавата ни се е лишила от този приход в националния бюджет, като го е преотстъпила по силата на членството си като приход в бюджета на ЕС. Това са няколко стотин
милиона лева всяка година. Част от тези средства несъмнено
попълват фондовете на ЕС, които се разходват не само в нашата държава, а във всяка държава членка на ЕС, която притежава
право за това по силата на действащото законодателство на ЕС.
 собствените ресурси на база данък върху добавената стойност
(ДДС). Тези т.нар. собствени ресурси представляват също отчисления от ДДС, които всяка една от държавите членки прави
по отношение на бюджета на ЕС. Отново говорим за средства,
които всяка от държавите членки, в т.ч. и Република България е
извадила от националните си бюджети, за да попълнят приходната част на бюджета на ЕС. Тези средства също се използват
за попълване на фондовете на ЕС.
 собствените ресурси на база брутен национален доход, покриващи разходите, които не се финансират от други видове приходи. Тази група собствени ресурси също е от значение за формиране на част от националния доход на всяка от държавите
членки.
 други източници на приходи, като например данъци върху
заплатите на служителите на ЕС, вноски по определени програми от държави извън ЕС и глоби. Единствено тази група
може в най-голяма степен да отговаря на употребения термин
„собствени приходи“. Въпреки, че ако проведем докрай изследването несъмнено отново ще достигнем до основния източник
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на всички средства в бюджета на ЕС, а именно националния
доход на всяка от държавите членки.
 Изводът, който се налага, е че паричните средства, които материализират цифровата стойност на всеки от фондовете се формират като изземване на част от националните доходи на всяка
от държавите членки, а това означава, че при потребяването
на тези фондове ние, имам предвид РБ, а и всяка от държавите
членки потребява и собствените си пари, а не такива на чужди
данъкоплатци. Ето защо, когато говорим за финансови корекции, трябва да бъдем особено внимателни, защото се потребяват средства получени, в т.ч. и от българските данъкоплатци.
Поради тази причина насажданото усещане, че харчим „европейски пари“ е не съвсем издържано, защото на практика онова, което се потребява като средства от фондове в РБ и което
е фактически разплатено, а не формирано като счетоводен резултат, не надвишава драстично средствата, които сме внесли в
бюджета на ЕС. Дори да се приеме, че в бъдеще, формираният
счетоводен приход, ще бъде ефективно, фактически разплатен,
то по-голямата част от тези средства ще бъдат парични суми,
от които националния бюджет се е лишил по силата на членството ни в ЕС.
Финансовото правоотношение по предоставяне на средства от
фондовете на ЕС възниква между ЕС, като активен субект и държавата членка, която се явява пасивен субект по това правоотношение.
Това правоотношение е такова по разходване на средства от бюджета
на ЕС. Няма пречка обаче финансово правоотношение по разходване
на средства от бюджета на ЕС да възникне и между Съюза и правен
субект различен от държава членка, напр. дружество, което е поело
да изпълни задължение, за което в законодателството на ЕС е предвидена възможността да бъде извършено разплащане със средства
от фондовете на ЕС. Правоотношението по разходване на средства
от бюджета на ЕС възниква по силата на императивна правна норма,
което предопределя публичноправния му характер. По силата на това
правоотношение ЕС като активен субект извършва плащане на определена парична сума срещу изпълнение на поето от държавата членка
задължение. Плащането се извършва в полза на трето лице, което по
силата на самостоятелно правоотношение, възникнало между него и
държавата членка е длъжно да изпълни определено задължение. Из238

пълнението на това задължение може да произтича от договор сключен между третото лице и държавата членка, но не е задължително,
доколкото плащането в полза на трето лице може да бъде извършено
и при съществуване на определени нормативно установени предпоставки. Подобен е случаят при земеделските производители, които получават помощ напр. на базата на обработваема площ, чиито размери
те декларират по образец по съответния ред. Третото ползващо се лице в случая не поема задължение да изпълни определена престация
спрямо държавата членка, достатъчно е съществуването на изискуемо
от закона фактическо състояние, което поражда правото на вземане на
третото ползващо се лице. В този случай между държавата членка и
третото ползващо се лице съществува финансово правоотношение,
като правото да се получи определена парична сума е обвързано от
съществуването и декларирането на определено фактическо състояние. Правото да се получи финансиране по някой от фондовете на ЕС
възниква за бенефициерите по силата на правната норма, а не като резултат от постигната договорка. Отговаряйки на изискванията, посочени в правната норма, в полза на бенефициера възнаква, по силата на
конкретна разпоредба на закона, правото да потреби за задоволяване
на личния и държавен интерес публични финанси.
Предвиденият в действащото европейско законодателство ред за
разходване на средства от законоустановените фондове в голяма степен наподобява договора в полза на трето лице без обаче да може да
бъде определен като такъв. И това е така доколкото средствата по тези
фондове се предоставят на държавите членки по силата на действащата в ЕС нормативна уредба, а не въз основа на договор, по силата на който държавата членка като уговарящ или стипулант сключва
договор с обещателя или промитента в лицето на ЕС, който поема
задължение към третото ползващо се лице наречено още бенефициер.
Правният институт на договор в ползана трето лице изрично определя, че третото ползващо се лице не е страна по договора сключен
между стипуланта и промитента. Близостта на правната уредба на договора в полза на трето лице с реда, по който се разходват средствата
от фондовете на ЕС е дала основание третото ползващо се лице, което се явява краен получател на средствата, отпуснати от бюджета на
ЕС, да бъде определяно като бенефициер. Неправилно в българската
нормативна уредба и в практиката на административните органи се
употребява понятието „бенефициент“. Изводът, който се налага е, че
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употребата на понятието бенефициер е извършено, за да се обособи
лицето, което се явява краен получател на средствата разходвани по
фондовете на ЕС.
Кой може да бъде определен като бенефициер, т.е. като трето
ползващо се лице за средства, които са отпуснати за разходване от
бюджета на ЕС. Бенефициерът е субект на националното право на
държава членка, което означава, че това може да бъде физическо или
юридическо лице, или пък обединение на физически или юридически
лица, които не притежават качеството субект според първичната им
нормативна уредба, но са приравнени на юридическите лица, с оглед
възможността да бъдат носители на права и задължения. По правило
бенефициерът не е страна по финансовото правоотношение по разходване на средства от ЕС. Бенефициерът е страна по правоотношението, което възниква между него и държавата членка, която се явява
пасивен субект и страна по финансовото правоотношение по разходване на средства от фондовете на ЕС. Основателно възниква въпросът
какво е правоотношението, което възниква между държавата членка и
бенефициера и въобще задължително ли е между държавата членка и
бенефициера да възникне правоотношение или е достатъчно да са налице предвидени в закона предпоставки, т.е. определено фактическо
състояние, които да обуславят разходването на средствата отпуснати
от фондовете на ЕС.
Правоотношението, което възниква между държавата членка и
изпълнителя по договор за обществена поръчка е гражданскоправно
по своя характер. Изпълнителят по договор за обществена поръчка не
е бенефициер, доколкото той изпълнява определена дейност в полза
на възложителя – държавата членка, т.е. длъжен е да изпълни насрещна престация, което предопределя и правото му да претендира плащане на определена за дължима парична сума. В крайна сметка изпълненото от възложителя е в обществен интерес, така че при подобна
хипотеза бенефициер е правният субект, в чиито интерес е изпълнена
поръчката, а дори погледнато в по-широк мащаб обществото, общината или дори държавата, когато е удовлетворен нейният интерес.
Правоотношението между държавата членка като уговорител и
бенефициера може да бъде единствено финансово правоотношение,
доколкото то може да възникне между правните субекти, активният
от които винаги е държавата членка, само въз основа на правна норма,
като предмет на това правоотношение са публичните финанси, чието
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движение от фондовете на ЕС към бенефициерите, правната норма е
призвана да осъществи.
Изводът, който се налага, е че разходването на средства от паричните фондове на ЕС предполага възникването на две групи финансови правоотношения. Първата група включва финасовите правоотношения, които възникват между ЕС и всяка от държавите членки,
а втората група обхваща правоотношенията, които възникват между
съответната държава членка и бенефициерите. За разлика от договора
в полза на трето лице, където между уговарящия и бенефициера е
възможно да съществуват отношения с разнообразен характер, при
разходването на средства от ЕС между държавата членка и бенефициера възниква единствено финансово правоотношение.
Първият от основните принципи, за които споменахме по-горе е
този на правната сигурност. Той почива на фундаменталното разбиране, че субектите на правото трябва да познават правните норми, за да
може да планират своите действия съобразно тези норми. Този принцип е полезен инструмент за оспорване на мерки с неочаквани последици. Целта на принципа е лицата да не бъдат поставени в положение
на несигурност, поради неизвестност или промяна на последиците на
правните норми. Принципът на правната сигурност налага мерките,
предвидени в правото на ЕС да бъдат ясни, точни и предвидими. Този
принцип трябва да бъда проведен по отношение на бенефициерите
докрай. Какво означава това? Всеки бенефициер има правото, а и задължението, да познава разпоредбите както на европейското, така и
на националното законодателство. Това негово познание му осигурява възможност да планира своите действия, дори и начина, по който
ще развие своето предприятие или дейността, по повод на която има
право да получи финансиране от някои от фондовете на ЕС. Означава
ли обаче, че познаването и изпълнението на европейските и националните разпоредби гарантира невъзможност за извършване на финансова корекция? За съжаление отговорът на този въпрос следва да
е отрицателен. Дори при максимална воля у бенефициера е възможно
да бъде извършана финансова корекция спрямо държавата членка,
която да се отрази на получената или предстоящата за получаване финансова подкрепа от фондовете на ЕС. Примерите за това са много.
Видно от решение на Общия съд по дело Т-335/11 г. между Република
България и Европейска комисия (ЕК), ЕК с решение за изпълнение
2011/244/ЕС е наложила фиксирана корекция от 10 %, поради това,
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че след извършена проверка са установени слабости в системата за
идентификация на земеделските парцели. Извършването на фиксираната финансова корекция е резултат от нередност, допусната от административен орган на държава членка.
С оглед вида на нередностите, които извършва администрацията
на дадена държава те могат да бъдат обособени най-общо в две големи групи. Първата група обхваща нарушения на действащото законодателство, които водят до извършване на последващи финансови
корекции по отношение на всички бенефициери, пропорционално
на отпуснатите им средства, доколкото нито един от тях не е имал
поведение, което да наложи извършването на такава корекция (бенефициерите поемат изцяло отговорността за допуснатата от държавната администрация неправомерност, довела до финансова корекция
от ЕК). Втората група нарушения извършени от административните
органи са от типа на тези, които касаят неизпълнението на такива
задължения, които са създали възможност за облагодетелстване само на част от бенефициерите (напр. липсата на достатъчен контрол е
дала възможност на някои от бенефициерите да декларират невярна
информация, което е довело до възможността да се облагодетелстват
в повече от полагащото им се). Именно при втората група нарушения,
от страна на държавната администрация, е недопустимо извършената
финансова корекция да намери отражение по отношение на всички
бенефициери, доколкото това означава да бъде извършена последваща
финансова корекция и спрямо тези, които правомерно са изпълнили
задълженията си напр. по деклариране на изискуемата информация.
В крайна сметка, извършената финансова корекция ще бъде поета
и от бенефициерите, които независимо от това, че са действали правомерно, може би не всички, но и не всички може да са били неправомерни в поведението си, ще поемат бремето на нередността, която
администрацията на държавата членка е допуснала. Основателно възниква въпросът спазен ли е принципът на правната сигурност след
като за бенефициера настъпват непредвидими правни последици, доколкото в сферата на правните задължения на същия не влиза и това да предвиди неспособността на управляващата го администрация
да изпълни изискванията за създаване на система за идентификация
на земеделските производители, която да ги гарантира в максимална
степен? Вторият въпрос, който възниква при тази хипотеза е може
ли изправният бенефициер да възрази на отправено до него искане
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за възстановяване на 10 % от отпусната помощ или да изисква да му
бъде заплатена дължимата му сума без да бъдат удържани тези 10 %?
Отговорът на въпроса следва да е положителен.
Принципът на правната сигурност може да бъде използван като
инструмент за противопоставяне както по отношение на органите на
ЕС, така и по отношение на администрацията на съответната държава
членка, чиято нердност е дала основание за извършване на корекцията. Администрацията на държавата членка и бенефициерът са страни
по отделно финансово правоотношение, а бенефициерът не е страна
по финансовото правоотношение между ЕС и държавата членка. Ето
защо, отговорността на бенефициера може да бъде ангажирана само,
ако той е допуснал неизпълнение на задълженията си по финансовото
правоотношение, по което той е страна. Отговорността на държавата
членка за неизпълнение на задълженията ѝ по финасвото правоотношение с ЕС, по което тя е страна, не може да бъде поета от бенефициерите, доколкото те не са страна по това правоотношение. Ако
бенефициерите не са изпълнили задълженията си по финансовото
правоотношение между тях и държавата членка, пътят за ангажиране
на отговорността им е открит. В противен случай, по мое мнение,
тяхната отговорност не може да бъде обвързана с липсата на административен капацитет.
Подобен извод може да бъда направен и от решенията по дела
Т-358/13 Италианска република срещу ЕК, Т 346/12 г. Унгария с/у
ЕК, Т-46/2009 г. Гърция с/у ЕК. Правната сигурност на бенефициера предполага същият да получава квалифицирано административно
обслужване, в т.ч. и административен и всякакъв друг вид контрол.
Получаването на помощ е право на всеки бенефициер, а задължение
на държавата членка е да осигури законосъобразното упражняване на
това право.
Вторият принцип, към който бих желал да насоча вашето внимание, е този на легитимните очаквания, наричан още принцип на
оправданите правни очаквания. Този принцип е специфично отражение на принципа на правната сигурност. Съгласно принципа лицата,
които действат добросъвестно и въз основа на закона, не трябва да
бъдат разочаровани в резултат на последващи промени на този закон.
Този принцип се прилага преимуществено по отношение на норми,
засягащи физически лица. Например една от най-често променяните
области в европейското право е селскостопанската политика – изме243

ненията тук са толкова чести, че в тази област не могат да бъдат претендирани легитимни очаквания1.
Принципът на легитимните очаквания е пряко свързан с принципа за правната сигурност. Правото на ЕС не може да се прилага
спрямо периоди, предшестващи неговото приемане, т.е. няма обратно
действие. При липсата на изрична разпоредба, обосноваваща и оправдаваща обратна сила, принципът е, че правната норма няма обратна
сила. Решенията на Съдът на Европейския съюз (СЕС, Съда, Съдът)
обаче са ретроактивни, освен ако Съдът изрично не ограничи или отмени обратното действие.
Принципът на оправданите правни очаквания изисква наличие на
три кумулативни предпоставки:
– Администрацията на Съюза, респ. на държавата членка трябва
да е предоставила на заинтересованото лице конкретни, безусловни
и непротиворечиви уверения, произтичащи от оправомощени и достоверни източници (всякакви сведения, които могат да бъдат дадени
във всяка форма).
– Тези уверения трябва да са от естество до породят легитимно
очакване в съзнанието на този, до когото са адресирани.
– Дадените уверения трябва да са съобразени с действащите норми2.
Така напр. видно от посоченото по-горе дело Т-335/11 г. между
Република България и ЕК намаляването на размера на отпуснатите
средства се извършва поради това, че държавата България е въвела
система за идентнификация на земеделските парцели, която имала
недостатъци.
В своята практика Общият съд приема3, че държавите членки са
тези, които носят на първо място отговорност за финансовия контрол
и трябва да приемат нужните мерки, за да гарантират законосъобразното използване на европейските средства, да следят за спазването на
цялата приложима правна уредба на Съюза при управлението на проектите, да предотвратяват и откриват нередностите и да се уверят в
1

Вж. Бартал. К., бивш съдия в Апелативен съд в Стокхолм, Швеция, „Основни принципи на евпопейскотоправо“, доклад на семинар на тема: „Оснвни принципи на правото на ЕС и ролята на националния съдия“, организиран от Бюрото
ТАЙЕКС при НИП, 6–7 юни 2005 г..
2 Вж. Решени по Дело Т-308/2009 Applied Microengineering Ltd с/у ЕК, с.6.
3 Вж. Решения по дело Т-384/2013 г. Кралство Испания с/у ЕК; дело Т 358/11 г.
Италия с/у ЕК; дело Т 346/12 г. Унгария с/у ЕК и др.
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наличието и правилното функциониране на системите за управление
и контрол, така че европейските средства да се използват законосъобразно и ефикасно. Единствено разходите, направени в съответствие
с разпоредбите на Договорите и приетите въз основа на тях актове, се
поемат от бюджета на Съюза. Следователно, когато установи нарушение на разпоредбите на Съюза при извършване на плащанията от
държава членка, Комисията е длъжна да коригира представените от
държавата членка сметки.
Нека обаче се върнем отново към кумулативните предпоставки,
които предполагат наличието на принципа на оправданите правни
очаквания и да ги съпоставим с претенцитя на Република България
по цитираното по-горе дело. И трите кумулативни предпоставки са
налице за българския земеделски стопанин (бенефициер). На първо
място, земеделските стопани са получили конкретни, безусловни и
непротиворечиви уверения, произтичащи от оправомощени и достоверни източници, какъвто е българският административен орган,
респ. бъргарският законодател. На второ място, уверенията са от
естество, че пораждат основателни и легитимни очаквания за това,
че ще бъдат получени средства от фонд на ЕС, които се полагат на
въпросните земеделски производители за организирано от тях производство или осъществявана дейност. На трето място, дадените
уверения са съобразени изцяло с действащата нормативна уредба,
доколкото кандидатстващите за помощта са спазили всички поставени им от административния орган и закона изисквания. Основателно възниква въпросът на какво основание тогава, всички земеделски
производители, получили финансови средства от този фонд, ще се
окажат длъжници на държавата членка България, след влизане в сила
на посоченото по-горе решение на ЕК? При това вземането на държавата България спрямо тях е с публичноправен характер. Редът му за
събиране е идентичен с този за всички публични държавни вземания.
И не на последно място, за това публично държавно вземане ще се
дължи лихва за забава, считано от датата на получаването му.
На какво основание може да се твърди, че принципът на легитимните правни очаквания е съобразен, след като всеки подобен земеделски производител, след влизане в сила на решението ЕК, ще се окаже
длъжник на публично държавно вземане по същинско финансово правоотношение, при това, считано от датата на усвояване на полагащата
му се сума пари. На следващо място, след като теорията и практиката
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са единодушни, че публичното държавно вземане може да възникне
само по силата на правната норма, може ли да приемем, че такава сила има решението на ЕК, жалбата срещу което е била отхвърлена от
СЕС или пък влязлото в сила решение на ЕК. В българската правна
система, административният орган, който е активен субект по финансовото провоотношение, дейдтва по правило при условията на обвързана компетентност, поради което и актовете му имат декларативно, а
не конститутивно действие.
Спорен е въпросът дали ЕК действа при условията на оператвина
самостоятелност или обвързана компетентност. Това, което е най-парадоксално е, че влязлото в сила решение на ЕК, с което се налага
финансова корекция на държава членка за допусната от нейната администрация нередност, е основанието, което същата тази държава
членка ще използва, за да пристъпи към събиране на „дължимото“ от
бенефициера. В тази връзка за какво спазване на принципа на легитимното правно очакване може да говорим, след като бенефициерът,
спазвайки изискуемото от него се е превърнал от носител на право
да получи финансова подкрепа за извършваната от него дейност, в
„публичен длъжник“. В крайна сметка влязлото в сила решение на
ЕК ex tunc преурежда правните последици на възникналото между
държавата членка и бенефициера финансово правоотношение, а това
означава да приемем, че бенефициерът не е нищо повече от публичен
длъжник. Как може да обясним на българския бенефициер, че последващият акт за установяване на публично държавно вземане, издаден
от националния административен орган, има декларативно действие,
след като решението на ЕК може да е резултат от упражнавяна на
дискреционна власт? Отговорът на този въпрос е сложен и нееднозначен. Действащата нормативна уредба, както на европейско, така и на
национално ниво е изпълнена с противоречия, от които посоченото е
съвсем бледа изява. Необходимо е по-задъбочено да се осмисли проблематиката на този тип разходни финансови правоотношения, да се
анализира обема от правомощия на административния орган на национално и европейско равнище, да се внесе яснота относно правата
и задълженията на пасивните субекти по тези правоотношения по начин, че да се гарантира сигурност и предвидимост при разходването
на средства от фондовете на ЕС и за двете страни по финансовото
правоотношение. Липсата на сигурност, опасността получените средства да се превърнат от право да се акумулира определена парична
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сума в задължение с публичноправен характер по независещи от бенефициерите причини, е в пълнопротиворечие с принципа на оправданите правни очаквания. Правовата държава изисква провеждането
на всеки от принципите, върху които е изградена правната ѝ система,
да е крайпътен камък, а не голословно и въвеждащо в заблуждение
правните субекти, обещание.
Следващият въпрос, който възниква, е по какъв начин всеки бенефициер може да бъде сигурен, че извършените от него действия са
в съотвествие с изискванията на ЕК и въобще как ЕК формира своето
виждане за начина, по който трябва да действа бенефициерът, така
че действията му да са в съответствие с изискванията на закона и
поведението му да е неукоримо? Отговорът на този въпрос вероятно
трябва да ни даде чл. 13 от Регламент 1303/2013 г. на ЕП и Съвета
за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета (Регламент 1303/13 г.), където е отбелязано, че Комисията
изготвя насоки относно начина за ефективен достъп и използване на
европейските структурни инвестиционни фондове и относно начина
за използване на допълняемостта с други инструменти на имащите отношение политики на Съюза. Тези насоки представляват обща
информация за съответните налични инструменти на равнището на
Съюза с подробни източници на информация, примери на добри
практики за съчетаване на наличните инструменти за финансиране в
рамките на отделните области на политиката и между тях, описание
на съответните органи и организации, участващи в управлението на
всеки инструмент, контролен списък за потенциални бенефициери,
с цел да им се помогне да установят най-подходящите източници за
финансиране. Публикуването им се извършва на уебсайтовете на съответните генерални дирекции на Комисията. Комисията и управляващите органи, действащи в съответствие с правилата за отделните
фондове, и в сътрудничество с Комитета на регионите, осигуряват
разпространението на насоките до потенциалните бенефициери.
Веднага възниква въпросът за това, дали тези насоки представляват
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източник на правото и каква правна сигурност и легитимни правни
очаквания те могат да създадат у бенефициерите? Несъмнено тези
насоки не са източник на правото, нещо повече, наименование на
такъв акт изобщо не фигурира сред описаните в чл. 288 ДФЕС, но
по мое мнение, може да се приеме, че насоките са акт на ЕК, който
всъщност е идентичен с препоръките, доколкото съдържанието на
насоките като акт съвпадат с това на препоръките. Все пак видът на
акта зависи от съдържанието му, а не от неговото наименование. Характерът на насоките, издавани от ЕК, има за цел индиректно да формира у бенефициерите определено поведение, което те да възприемат като изискуемо и което би гарантирало в голяма степен тяхното
правомерно поведение. По своята същност тези насоки са покана до
адресата да възприме конкретно поведение4, което ще бъде прието
за адекватно и обуславящо правомерното разходване на дадени средства. В национален мащаб, в нашата държава тези насоки до държавите членки вече придобиват формата на ръководство, чиято цел,
най-общо може да бъде определена като желание за подпомагане на
бенефициерите, без разбира се този акт да има нормативен характер
и правнообвързваща сила.
От казаното до тук може да се направи извод, че нито насоките, нито ръководството в национален мащаб могат да бъдат определени като източник на правото, спазването на чиито разпоредби е в
състояние в пълна степен да гарантира правото на всеки бенефициер
да получи дължимата му финансова подкрепа. Нещо повече, това че
липсва правнообвързваща сила у тези актове е пречка за бенефициера
да се позове на съдържащото се в тях, с цел да обоснове правилността
на извършени от него действия или пък поведение на бездействие.
Тези насоки или ръководство не са в състояние да гарантират спазването на принципа на легитимните правни очаквания, доколкото те
внушават у бенефициера дължимостта на определено поведение, като
в същото време го лишават от възможността да възприеме това внушение като правно обвързващо. Този подход е погрешен. Бенефициерът като пасивен субект по същинското финансово правоотношение
по разходване на средства от фондовете, финансирани от бюджета
на ЕС, има право да иска изчерпателно и императивно формулиране
4

Вж. Иванова, Р. Правна система и съдебна защита в Европейския съюз – в:
Пенка Караиванова (съст.), Основното за Европейския съюз, УИ, Университет на
Лимерик и ЦЕИ, С. 1988, с. 47.
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на дължимото от него поведение от органите на ЕС. Този подход ще
създаде правна сигурност и убеденост в правните субекти, че изпълненото от тях е подчинено единствено на изискването на закона и не
е поставено в зависимост от дискреционната власт на европейската
или националната администрация. На това право кореспондира задължението на администрацията да създаде условия, при които добросъвествният бенефициер коректно да изпълни възложените му от
закона задължения, респ. да упражни признатите му права, по начин,
че действието или бездействието му да не може да бъде квалифицирано като нередност, респ. да не може да понесе тежестта от извършена
финансова корекция заради нередност в действията или бездействията на обслужващата го администрация.
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Панел № 4. Финансови правни отношения
при управлението и контрола на публичните средства
от ЕСИФ в хода на проектния цикъл,
държавни помощи, обществени поръчки, нередности,
финансови корекции

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА
НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРИЛАГАНЕ
НА РЕЖИМА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ.
ОТГОВОРНИ ОРГАНИ
ASSESSMENT OF THE COMPLIANCE WITH THE
LEGISLATION ON STATE AIDS
AND THE APPLICATION OF THE SYSTEM
OF STATE AIDS. RESPONSIBLE AUTHORITIES

Борис Якимов
Настоящият доклад цели да представи в систетизиран вид основните моменти в нормативната уредба, свързана с държавните
помощи на ниво Европейски съюз и на национално ниво. Очертават
се отговорните органи и техните правомощия във връзка с контрола
по спазването на законодателството в областта на държавните
помощи. Поставя се акцент върху елементите на понятието за държавна помощ, обективирано в член 107, параграф 1 от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
This report aims to provide in systematic form the main points of the
legislation related to state aids at EU and at national level. It outlines the
responsible authorities and their powers in relation to verification of the
compliance with the legislation on state aids. The emphasis is on elements
of the concept for state aid, objectified in Article 107 paragraph 1 of the
Treaty on the Functioning of the European Union.
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I. Въведение
1. Защо е необходим контрол на държавните помощи?
Контролът на държавните помощи е необходим, за да се гарантира свободната и лоялна конкуренция на единния вътрешен пазар в
Европейския сюз (ЕС/Съюза). Когато определени предприятия получават финансово подпомагане от правителството на съответна „Държава членка“, това може да доведе до застрашаване или нарушаване
на конкуренцията. Това предимство може да се изразява и в предоставянето на по-благоприятни условия за производство и търговия с
определени стоки и/или услуги.
Процесът по контрол на спазването на законодателсвото в областта на държавните помощи е сложен и многопластов и в тази
връзка през 2012 година Европейската комисия(ЕК/Комисията)
предприе мащабната инициатива за модернизация на правилата в
областта на държавните помощи. Като част от процеса по модернизацията, Комисията вече е изменила/адаптирала всички основни
Насоки/Регламенти и е опростила правилата, така че мерките, при
които не съществува риск от нарушаване на правилата за държавна
помощ да могат да бъдат реализирани, без да е необходимо предварително решение на Европейската комисия. Основната цел на
този процес е да се гарантира от една страна правна сигурност на
„Държавитечленки“и да се ускори и облекчи дейността по усвояване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ), а от друга страна да се даде възможност за съсредоточаване на Комисията върху случаите на държавна помощ,
имащи най-голям ефект върху Общия пазар.
На проверка за съвместимост с правилата за държавна помощ
подлежат всички публични средства. Това включва националния бюджет и всички средства от ЕСИФ, както и други източници на финансиране от ЕС, когато управлението на получения финансов ресурс
е в компетенциите на съответната „Държавачленка“,т.е „Държавата
членка“ определя как и на кого да предостави публичен ресурс. Важно е да се подчерате, че целият размер на предоствения финансов
ресурс (средства от ЕС и национално финансиране)подлежи на контрол за съответствие с режима за държавни помощи.
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2. Отговорни институции и правомощия
На върха в т.нар. пирамида от компетентни институции стои Европейска комисия. Нейните отговорности се свеждат до следните основни функции:
1. наблюдава държавните помощи;
2. разрешава предоставянето на държавни помощи;
3. извършва оценка на съвместимостта на държавните помощи с
общия пазар на основата на препратените от държавата-членка уведомления за държавна помощ;
4. извършва разследвания по собствена инициатива или по жалба на предприятие, което твърди, че на негов конкурент е предоставена незаконна държавна помощ
5. отговаря за спазването на европейските правила в областта на
държавните помощи
Три генерални дирекции на ЕК са отговорни за контол на режима
за държавните помощи – ГД „Рибарство“ (по отношение на производството, преработката и търговията с рибни продукти и аквакултури);
ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ (за производството,
преработката и търговията със земеделски продукти) и ГД „Конкуренция“ за всички останали случаи.Основната интернет страница1,
която съдържа информация за режима на държавните помощи е на ГД
„Конкуренция“ на ЕК.
На национално ниво, в Р. България,Министърът на финанситее орган с обща компетентност, като неговите правомощия са дефинирани
основно вчлен 5, алинеи 1 и 2 наЗакона задържавните помощи(ЗДП)2
и са следните:
1. Отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на
държавните помощи на национално, областно и общинско равнище,
с изключение на схеми на помощ или индивидуални помощи в областта на земеделието и рибарството;
2. Осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи;
3. Приема, разглежда и оценява уведомленията за държавна помощ за съответствие със законодателството в областта на държавните
помощи;
1

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
Обн. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари
2008г.,изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.
2
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4. Наблюдава проектите за нови и измененията на съществуващите помощи за съответствие с провежданата в Европейската общност и
в Република България политика по отношение на държавните помощи;
5. Изпраща уведомленията за държавни помощи до Европейската комисия;
6. Изготвя становища относно държавните помощи, попадащи в
обхвата на груповото освобождаване, както и относно минималните
помощи;
7. Извършва оценка на максималния интензитет на регионалната
помощ и на специфичния местен обхват на районите в Република България, приемливи за регионална помощ, и представя на Европейската
комисия уведомление за регионалната карта на държавните помощи,
предварително съгласувана с министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
8. Изисква, събира и обработва информацията от всички администратори на помощ, включително за минималните помощи, и съхранява обобщена информация за тях;
9. Изготвя годишен доклад за държавните помощи и го изпраща
до Европейската комисия;
10. Изготвя становища и подпомага администраторите на помощ с
оглед изпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейската общност и на Република България в областта на държавните
помощи;
11. Изготвя становища по предложения за ново или за промени в
съществуващото законодателство в областта на държавните помощи;
12. Участва в дейността на работните органи на Европейската комисия по въпросите на държавните помощи.
Информация в рамките на компетенциите на Министъра на финансите във връзка с режима за държавните помощи, се публикува на
интернет страницата на дирекция „Държавни помощи и реален секртор“ в Министерство на финансите3.
Министърът на земеделието и храните е орган със специална
компетентност по отношение на държавните помощи в земеделието
и рибарството,като основните му правомощия са посочени в член 5
алинея 3 от ЗДП и се свеждат до:
1. Осъществяване на наблюдението, координацията и взаимодействието с ЕК;
3
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 Изпращане на уведомленията за държавни помощи до ЕК;
 Изготвяне и изпращане до ЕК на годишен доклад за държавните помощи в областта на земеделието и рибарството и го изпраща;
 Изготвяне на становища относно държавните помощи в областта на земеделието и рибарството, попадащи в обхвата на груповоосвобождаване, както и относно минималните помощи в тези
отрасли;
 Изготвяне на становища по предложения за ново или за промени в съществуващото законодателство по държавните помощи в
областта на земеделието и рибарството;
 Участие в дейността на работните органи на Европейската комисия.
Важна роля в общия контрол по съответствието на предоставяния публичен ресурс с правилата в областта на държавните помощи
има Администраторът на помощ. Съгласно с § 1, т. 4 от ДР на ЗДП
„Администратор на помощ е всяко лице, което планира, разработва,
управлява, уведомява и докладва предоставянето на държавна помощ
и на минимална помощ. Това понятие не се прилага при държавните помощи в областта на земеделието и рибарството“. В този смисъл необходимостта от контрол на правилата по държавните помощи
възниква именно при Администраторът на помощ. Неговите основни
правомощия са дефинирани в ЗДП, както следва:
 Предоставя на министъра на финансите необходимата информация за администрираните от него помощи в съответствие с правото
на Европейската общност и ЗДП;
 Предварително уведомява министъра на финансите за всяко
намерение за предоставяне на нова държавна помощ;
 Носи цялата отговорност за законосъобразността на предоставяните държавни помощи, за които подава уведомления, както и за
изпълнението на решенията на ЕК във връзка с тях;
 Разработва целите, съдържанието и конкретните параметри на
всяка нова държавна помощ;
 Упражнява контрол за законосъобразното предоставяне на минимални помощи в съответствие с действащия регламент на Европейската общност;
 Информира министъра на финансите в срок до три дни от предоставянето на всяка помощ, попадаща в обхвата на минимална помощ/групово освобождаване;
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 Води и поддържа собствени регистри на държавните и минималните помощи, като отговаря за достоверността на данните в тях, и
при поискване осигурява достъп на представител на МФ, съответно
на МЗХ;
 Предприема действия за изпълнение на решение на ЕК за прекратяване/възстановяване на неправомерна помощ.
Законът за публичните финанси4в чл. 21 задължаваръководителите на бюджетни организации да извършват на оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи
в случаите, когато се отпускат средства за сметка на съответните
бюджети в полза на лица – небюджетни организации, включително
за субсидии и възмездно финансиране, в т.ч. при преференциални
условия, гаранции, капиталови трансфери и пропуснати приходи и
ползи, както и за други форми на подпомагане.Оценката за съответствие задължително се извършва преди отпускането на средствата.
На предварителна проверка подлежат и всички мерки, вследствие
на коитолица – небюджетни организации се освобождават частично
от плащания към бюджета под каквато и да е форма,получават или
предоставят права, активи или услуги при условия, различни от пазарните илиполучават селективни преференции и облекчения.
3. Правна рамка
Нормативната уредба в областта на държавните помощи се
съдържа основно в следните актове на ниво ЕС и на национално
ниво:
Договор за функционирането на ЕС – чл. 107–109(предищни
87,88,89 от Договора за създаване на Европейска общност)5
Вторично законодателство – Регламенти
Практика на Съда на Европейския съюз
Национално законодателство – Закон за държавните помощи и
Правилник за прилагане на ЗДП
Проект на ЗДП

4 Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм.

и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.
5 Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за
функционирането на Европейския съюз,(2016/C 202/01).
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В редица текстове наРегламент (ЕС) № 1303/20136(Общ регламент за ЕСИФ) се установява задължение за спазването на правилата
за държавна помощ. Съгл. член 2 (13): „държавни помощи“ означава
помощ, която попада в член 107, параграф 1 от ДФЕС, като се счита,
че за целите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 тя включва и помощта
de minimis. В член 6е посочено, че операциите, получили подкрепа от
ЕСИФ трябва да съответстват на приложимото право на Съюза и националното право, свързано с прилагането му. В текста на чл. 37,параграф 1,отнасящ се до предоставянето на средства от ЕСИФ чрез
използването на финансови инструменти, също изрично се закрепва
задължението управляващите органи, организациите, изпълняващи
фондове на фондове и организациите, управляващи финансовите инструменти да спазват приложимото право, по-специално отнасящото
се за държавната помощ и обществените поръчки.
На първи март 2016 г. Народното събрание прие на първо четене
законопроект на Закон за държавните помощи (Законопроекта), който
включва съществени нови моменти в развитието на правната уредба
за държавните помощи на национално ниво.
Както е посочено в мотивите за приемане на Законопроекта,
с него се въвежда задължение за установяване на размера и лицата, получатели на неправомерна и несъвместима държавна помощ
от страна на администратора в случаите, когато с решението на
ЕК, лицата – получатели на помощта, и размерът на получената от
тях помощ не са предварително определени. Ключов нов момент е
уреждането на определени специфики на съдебното производство
по оспорване на актове за предоставяне на държавни помощи и
за нарушения на националното законодателство и Европейското
право за предоставяне на държавни помощи пред националните
съдилища. На следващо място със Законопроекта се създава нова
глава – Единадесет „А“ в Административнопроцесуалния кодекс,
6

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1083/2006 на Съвета, OB L 347, 20.12.2013г.
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чиято цел е да се създадат условия и ред за националните съдилища, конкурентите и/или трети страни за търсене и прилагане на
средства за правна защита в случаи на нарушение на правилата за
държавните помощи. Нов момент е и предвидената възможност,
националният съд да се обърне към ЕК за съдействие по дела, които разглежда. Съдействието, предоставяно от ЕК на националните
съдилища, може да се осъществява в две различни форми. Националният съд може да поиска от ЕК да му предостави необходима
информация и документи, с които разполага, или да поиска от ЕК да
представи становище относно прилагането на правилата за държавна помощ.
Като част от модернизирането на националното законодателство
е и въвеждането на базови принципи(член. 7, алинея 1 от Законопроекта), които следва да се съобразяват при предоставянето на държавна помощ и минимална помощ
От съществено значение са предвидениете нови разпоредби за
гарантиране на достатъчен капацитет по планиране, разработване,
уведомяване, управление, докладване и контрол на предоставянето
на държавни и минимални помощи от страна на администраторите
на помощ. Разширяват се и функциите на Министъра на финансите
да предоставя конкретни указания на администраторите на помощ,
включително относно поддържането на административен капацитет
и/или въвеждането на правила и процедури за подобряване администрирането на мерките.
Със Законопроекта се предлага съставянето на актовете за установяване на нарушенията да се извършва от длъжностни лица на
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) по реда на Закона за държавната финансова инспекция. АДФИ ще издава и наказателните постановления. По този начин ясно се отделят контролните
от методологическите функции на Министъра на финансите, съответно на Министъра на земеделието и храните.Въведени са промени по
отношение на размера на глобите и имуществените санкции при констатиране от страна на АДФИ на допуснати нарушения. Въведени са
и редица нови понятия.
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II. Оценка за съответствие със законодателството
в областта на държавните помощи и прилагане
на режима на държавните помощи
през месец юли 2016 година в Официалния вестник на ЕС беше
публикувано Известие на Комисията относно понятието за държавна
помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) – Известието7. Известието е последната част от инициативата на ЕК за модернизация на правилата в
областта на държавните помощи, стартирала през 2012 г.
Съгасно с текста на Известието, понятието за държавна помощ
е с обективен и правен характер идефиция за него се съдържа пряко
в ДФЕС – член 107, параграф 1.Следвада се подчертае, че основната
отправна точка за тълкуване на понятието задържавна помощ винаги е съдебната практика на съдилищата на Съюза.В случай че такава
липсва – практиката на ЕК.
В член 107, параграф 1 от ДФЕС държавната помощ е определена като „всякапомощ, предоставена от държава членка или чрез
ресурси на държава членка,под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да нарушиконкуренцията чрез поставяне в
по-благоприятно положение на определенипредприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговиятамежду държавите членки“.
В Известието се посочва, че според константната съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Общия съд елементите, които
съставляват държавната помощ, в съответствие с горецитиранатаразпоредба са:
 Наличието на предприятие;
 Финансиране с държавни ресурси;
 Предоставянето на предимство;
 Избирателността (селективността) на мярката;
 Засяганена конкуренцията и търговията в рамките на Съюза.
Всичките пет елемента следва да са кумулативно налични, за да е
налице държавна помощ.
7

Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в
член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, OB C
262, 19.7.2016г.
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1. Понятие за предприятие и стопанска дейност
Въз основа на член 107, параграф 1 от ДФЕС разпоредбите за държавна помощ се прилагат по принцип само, когато получателят (бенефициерът) на мярката е „предприятие“.Според постоянната съдебна
практика на Съда на Европейския съюзпредприятията се определят
като субекти, извършващи стопанска дейност, независимо от правния
им статут и начина им на финансиране8. Следователноопределянето
на даден субект като предприятие зависи изцяло от естеството надейностите му. Този общ принцип води до три важни заключения.
Първо, статутът на субекта по националното право няма решаващо
значение. Например субект, определен по националното право като
асоциация или като спортен клуб, може въпреки това да се смята за
предприятие по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Същото
важи и за субект, който официално е част от публичната администрация. Единственият относим критерий е дали субектът извършва стопанска дейност.Второ, прилагането на правилата за държавна помощ
не зависи от това дали субектът е създаден, за да реализира печалби.
Субектите с нестопанска цел също могат да предлагат стоки и услуги
на пазара. Когато това не е така, субектите с нестопанска цел остават
извън приложното поле на контрола върху държавните помощи.Трето, определянето на даден субект като предприятие винаги е свързано
сконкретна дейност. Субект, който извършва както стопански, така
инестопански дейности, трябва да се разглежда като предприятие само поотношение на стопанските дейности.
За целите на прилагане на правилата за държавна помощ може да
се счита, че няколко отделни правни субекта образуват една стопанска единица. В този случай се приема, че тази стопанска единица е
съответното предприятие. В тази връзка Съдът счита, че от значение
е наличието на контролен дял и на други функционални, стопански и
органични връзки.
Постоянната съдебна практика (в Договорите не се съдържа определение на стопанска дейност) на Съда на Европейския съюз за изясняване на разликата между стопански и нестопански дейности е,
8

Решение на Съда от 12 септември 2000 г. по съединени дела Pavlov и др.,
C-180/98 – C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, точка 74.
Решение на Съда от 10 януари 2006 г. по дело Cassa di Risparmio di Firenze
SpAи др. ECLI:EU:C:2006:8, точка 107.
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че всяка дейност, която се състои в предлагане на стоки или услуги
на пазара, е стопанска дейност.Въпросът дали съществува пазар за
определени стоки и услуги може да зависи от начина, по който тези
услуги са организирани във въпросната „Държава членка“и следователно може да се различава между отделните „Държави членки“.
Освен това поради политически избор или промени в икономиката
класифицирането на дадена дейност може да се промени с времето.
Това, което днес не е стопанска дейност, може да се превърне в такава
в бъдеще и обратно.Решението на публичен орган да не позволява на
трети страни да предоставят дадена услуга (напр. защото иска да предостави услугата самият той или чрез определено дружество) неизключва съществуването на стопанска дейност. Дори приналичието на
такова недопускане до пазара стопанска дейност може дасъществува,
в случаите, при които други оператори биха желали и биха моглида
предоставят услугата на съответния пазар.
От съдебната практика следва, че член 107, параграф 1 от ДФЕС
не се прилага, когато държавата действа „при упражняване на публични правомощия“или когато публичноправни субекти действат
в качеството си на публични органи. Може да се смята, че даден
субект действа при упражняване на публични правомощия, когато
въпросната дейност представлява задача, която е част от основните
функции на държавата или е свързана с тези функции по естеството
си, целта си и разпоредбите, на които подлежи. Като цяло, освен
ако дадена „Държава членка“ не е решила да въведе пазарни механизми, дейностите, които посъщество са част от прерогативите на
официалната власт и се извършват от държавата, не представляват
стопански дейности.
Примери за такива дейности са тези, които са свързани с армията или полицията; безопасността и контрола на въздухоплаването,
контрола и безопасността на морския трафик, наблюдението за борба
със замърсяването, организирането, финансирането и изпълнението
на присъдите за лишаване от свобода.
Доколкото един публичен субект упражнява стопанска дейност,
която може да бъде отделена от упражняването на публични правомощия, въпросният субект действа като предприятие по отношение на
посочената дейност. Обратно, ако тази стопанска дейност не може да
бъде отделена от упражняването на публични правомощия, извършваните от въпросния субект дейности като цяло остават свързани с
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упражняването на публични правомощия и следователно попадат извън понятието за предприятие.
Предвид горното това дали дадена схема в обласите на социална сигурност, здравеопазване, образование и научноизследователска дейност, има стопански характер, ще зависи основно от начина
по който тези дейности са организирани в съответната„Държава
членка“.
2. Държавен произход (финансиране с държавен ресурс)
Предоставянето на предимство пряко или непряко чрез държавни
ресурси и относимостта на такава мярка към държавата са две отделни и кумулативни условия за наличието на държавна помощ9. Те
обаче често се разглеждат заедно, когато се оценява дадена мярка в
съответствие с член 107, параграф 1 от ДФЕС, тъй като и двете се
отнасят до публичния произход на въпросната мярка.
В случаите, когато публичен органпредоставя предимство на
даден бенефициер или определя даден частноправен или публичноправен субект да администрира мярката, предоставяща предимство,
този трансфер може да бъде отнесен към държавата, дори ако публичният орган се ползва с правна автономия спрямо други публични
органи. Относимостта към държавата не е толкова очевидна обаче,
ако предимството е предоставено посредством един или повече посредници, независимо дали са публичноправни или частноправни
субекти, и по-специално чрез публични предприятия. В такива случаи е необходимо да се определи дали публичните органи може да
бъдат разглеждани като участващи, по един или друг начин, в приемането на мярката.
Неизчерпателният списък с възможни показатели за относимост
към държавата включва следните хипотези:
• Въпросният орган не би могъл да вземе оспорваното решение,
без да се съобразис изискванията на публичните органи;
• Наличието на елементи на органична връзка, които свързватпубличното предприятие с държавата;
9

Вж. например Решение на Съда от 16 май 2002 г. по дело Франция/Комисия
(Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, точка 24;
Решение на Съда от 5 април 2006 г. по дело Deutsche BahnAG/Комисия,
Т-351/02, ECLI:EU:T:2006:104, точка 103.
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• Предприятието, посредством което е предоставена помощта е
трябвало да се съобразява с издаваните от държавните органи
разпореждания;
• Интегрирането на публичното предприятие в структурите на
публичната администрация;
• Естеството на дейностите на публичното предприятие и упражняването им на пазарапри нормални условия на конкуренция
с частни оператори;
• Правният статут на предприятието (дали се ръководи от публичното правоили от общия правен режим на дружествата).
Единствено обаче фактът, чедадено публично предприятие е
било създадено под формата на капиталоводружество по общия ред, не може да се счита за достатъчен, за да се изключиотносимостта към държавата, като се има предвид автономията, която тазиправна форма му осигурява;
• Степента на упражнявания от публичните органи надзор върхууправлението на предприятието;
• Всеки друг показател, доказващ участието на публичните органи вприемането на въпросната мярка или липсата на вероятност да не са участвали соглед на обхвата на мярката, нейното
съдържание или условията, коитосъдържа.
Мярката не може да бъде отнесена към „Държава членка“, ако
тя е задълженада я прилага, съгласно правото на Съюза, без никакво
право на собствена преценка. В този случай мярката произтича от
даден акт от законодателството на Съюза ине може да бъде отнесена към държавата.Това не е така в ситуации, когато правото на Съюзапросто предвижда приемането на определени национални мерки
и „Държаватачленка“разполага с право на собствена преценкадали да
приемевъпросните мерки илида определи характеристиките на конкретната мярка, които са от значение от гледна точка на държавната
помощ. Мерките, които сеприемат съвместно от няколко „Държави
членки“, може да бъдат отнесени къмвсичките съответни „Държавичленки“ в съответствие с член 107, параграф 1 отДФЕС.
Само предимствата, които са предоставени пряко или непряко
посредством държавни ресурси, могат да представляват държавна
помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.Държавните
ресурси включват всички ресурси на публичния сектор и при определени обстоятелстваресурсите на частни организации. Не е от
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значение дали дадена институция от публичния сектор е автономна
или не. Например средствата, предоставени от централната банка на
„Държава членка“ на определени кредитни институции, обикновено
попадат в обхвата на разпоредбите за държавна помощ.Ресурсите на
публичните предприятия също представляват държавни ресурси по
смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, тъй като държавата може да ръководи използването на тези ресурси. За целите на правото
в областта на държавните помощи трансферите в рамките на публична група също могат да представляват държавна помощ, ако например се прехвърлят ресурси от дружеството майка към неговото
дъщерно предприятие (дори и да представляват едно предприятие
от икономическа гледна точка). Фактът, че едно публично предприятие е бенефицер по мярка за помощ, не изключва възможността то
самото да предоставя помощ на друг получател посредством друга
мярка за помощ.
Трансферът на държавни ресурси може да се осъществи под различни форми, като преки безвъзмездни помощи, заеми, гаранции,
преки инвестиции в капитала на предприятията и плащания в натура. Твърдият и конкретен ангажимент за предоставяне на държавни
ресурси на по-късен етап също се счита за трансфер на държавни
ресурси. Действителен трансфер на средства не е необходим, тъй
като отказът от държавни приходи е достатъчен. Отказът от права по
приходи, които в противен случай биха били платени на държавата,
представлява трансфер на държавни ресурси (например „дефицитът“ в приходите от данъци и социални осигуровки поради освобождавания или намаления на данъците или вноските за социално
осигуряване, предоставени от „Държавата членка“, или освобождавания от задължението за плащане на глоби или други парични
санкции). Ако публични органи или публични предприятия предоставят стоки или услуги на цена под пазарните равнища, това предполага отказ от права по държавниресурси (както и предоставяне на
предимство).
3. Предоставяне на предимство
По смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС предимството е
всяка икономическа полза, която дадено предприятие не би получило при обичайнипазарни условия, т.е. при отсъствието на държавна
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намеса10.Предимство е налице, когато финансовото положение на дадено предприятие е подобрено вследствие на държавната намеса. Това може да се оцени, като финансовото положение на предприятието
след прилагане на мярката се сравни с неговото финансово положение, ако мярката не е била въведена.
Една и съща мярка може да представлява както пряко предимство за предприятието получател, така и непряко предимство за други
предприятия като например такива, които функционират на следващите етапи от осъществяването на съответната дейност. Непряко предимство е налице, ако мярката е планирана по такъв начин, че вторичните въздействия от нея да са насочени към предприятия или групи от
предприятия, които могат да бъдат идентифицирани. Такъв е случаят
например, когато пряката помощ de facto или de jure е поставена в зависимост от закупуването на стоки или услуги, които се произвеждат
единствено от определени предприятия (например само предприятия,
установени в определени райони).
Поведението на публичните органи или предприятия следва да
се съпоставя с това на сходни частни икономически оператори при
обичайни пазарни условия, за да се определи дали извършените от
тези органи или предприятия икономически сделки предоставят предимство на техните контрагенти (критерий на оператора в условията
на пазарна икономика – ОУПИ).Дали дадена сделка е в съответствие
с пазарните условия трябва да бъде установено чрез цялостна оценка
на въздействията на сделката върху съответното предприятие, без да
се взема под внимание дали конкретните средства, използвани за осъществяване на въпросната сделка, биха били достъпни за пазарните
оператори.
По отношение на компенсирането на разходи, направени при предоставяне на услуга от общ икономически интерес, в решението по
делото Altmark Съдът пояснява, че предоставянето на предимство може да се изключи, ако са изпълнени четири кумулативни условия11.
Първо, предприятието получател трябва да бъде действително натоварено с изпълнението на задължения за извършване на обществена
10

РешениенаСъдаот 11 юли 1996 г. поделоSFEI и др., C-39/94,
ECLI:EU:C:1996:285, точка 60. РешениенаСъдаот 29 април 1999 г. поделоИспания/
Комисия, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, точка 41
11 РешениенаСъдаот 24 юли 2003 г. поделоAltmark Trans, C-280/00,
ECLI:EU:C:2003:415, точки 87—95.

267

услуга и тези задължения трябва да бъдат ясно определени. Второ,
параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, трябва да са установени предварително по обективен и прозрачен начин.
Трето, компенсацията не може да надвишава сумата, необходима за
пълно или частично покриване на разходите, възникнали при изпълнение на задълженията за извършване на обществена услуга, като се
отчитат съответните приходи плюс една разумна печалба. Четвърто,
когато предприятието, натоварено със задълженията за извършване на
обществена услуга, не е избрано чрез процедура по възлагане на обществена поръчка за избирането на участник, който да бъде в състояние да предостави тези услуги при най-ниски разходи за съответната
общност, размерът на необходимата компенсация трябва да бъде определен въз основа на анализ на разходите, които едно типично предприятие, добре управлявано и разполагащо с необходимите средства
за изпълнение на изискванията на обществената услуга, би направило
при изпълнението на тези задължения, като се отчитат съответните
постъпления и една разумна печалба за изпълнение на задълженията.
4. Избирателност
Държавната мярка попада в обхвата на член 107, параграф 1 от
ДФЕС, ако поставя в по-благоприятно положениеопределени предприятия или производството на някои стоки. Следователно не всички мерки, които поставят в по-благоприятно положение икономическите оператори,съответстват на понятието за помощ, а само онези,
които предоставятпредимство по избирателен начин на определени
предприятия или категории отпредприятия или на някои икономически сектори. Общите мерки, които действително са на разположение
на всички предприятия, осъществяващи дейност в дадена „Държава
членка“ при условия на равнопоставеност, не са избирателни.
За изясняване на понятието за избирателност в съответствие с
правото в областта на държавните помощи е полезно да се направи
разграничение между избирателност по същество и регионална избирателност.
Избирателността по същество при дадена мярка предполага, че
тя се прилага само за някои (групи от) предприятия или определени
сектори от икономиката в дадена „Държава членка“. Избирателността по същество може да бъде установена de jure или de facto. Избира268

телносттаde jure е пряк резултат от правните критерии за предоставянето на дадена мярка, която формално е предназначена само за някои
предприятия (например такива с определена големина, намиращи се
в определен район, осъществяващи дейност в дадени сектори, притежаващи определена правна форма, дружества, които са учредени
през определен период, или дружества, които се числят към дадена
група, притежаваща определени характеристики, или дружества, на
които са поверени конкретни функции в рамките на групата). Избирателносттаde factoможе да бъде установена в случаи, когато, макар
формалните критерии за прилагане на мярката да са формулирани
по общ и обективен начин, мярката е структурирана така, че ефектите от неяпоставят определена група от предприятия в значително по-благоприятно положение.Избирателносттаde facto може да е
резултат от условия или пречки, които са наложени от „Държавите
членки“ и не позволяват на определени предприятия да се възползват
от мярката. Примерно прилагането на данъчна мярка (напр. данъчен
кредит) само за инвестиции над определен праг може да означава, че
мярката de facto е предназначена само за предприятия със значителни финансови ресурси.
По принцип единствено мерките с обхват, който включва цялата
територия на държавата, се освобождават от критерия за избирателност, определен в член 107, параграф 1 от ДФЕС.Възможно е мерки с
регионален обхват да не бъдат селективни, в случаите, когато регионалните/местни органи имат пълна самостоятелност при приемането
на мярката.
5. Засягане на търговията и конкуренцията
Публичното подпомагане за предприятията представлява държавна помощ съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС само ако „нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в поблагоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки“ и само доколкото „засяга търговията между
държавите членки“.Това са два отделни и необходими елемента на
понятието за помощ. На практика обаче тези критерии често се разглеждат заедно при оценяването на държавната помощ, тъй като по
правило те се считат за неразривно свързани.
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Предоставена от държавата мярка се счита, че нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, когато е в състояние да подобри
конкурентнитепозиции на получателя в сравнение с други предприятия, с които секонкурира. Следователно за всички практически нужди
нарушаване наконкуренцията по смисъла на член 107,параграф 1 от
ДФЕС е налице, когато държаватапредостави финансово предимство
на дадено предприятие в либерализирансектор, на който има или би
могло да има конкуренция.Фактът, че местните органи възлагат предоставянето на обществена услуга на вътрешен доставчик (дори да
са разполагали със свобода да възложат услугата на трети страни),
сам по себе си не изключва евентуално нарушаване на конкуренцията. Евентуалното нарушаване на конкуренцията обаче се изключва,
ако дадена услуга е обект на законен монопол (установен в съответствие с правото наЕС) и не се конкурира със сходни (либерализирани)
услуги, както и ако доставчикът на услугата не може да осъществява
дейност (поради регулаторни или законоустановени ограничения) на
никой друг либерализиран (географски или продуктов) пазар.Според
определението за държавна помощ не е задължително нарушаването
на конкуренцията или засягането на търговията да е значително или
съществено. Фактът, че размерът на помощта не е голям или че предприятието получател е малко, сам по себе си не изключва нарушаване
на конкуренцията или заплахата за това. Важно е вероятността за такова нарушаване да не е само чисто хипотетична.
Обикновено се приема, че предимството, което е предоставено на
дадено предприятие, осъществяващо дейност на отворен за конкуренция пазар, нарушава конкуренцията и също така може да засегне търговията между „Държавите членки“. Съгл. съдебната практика,когато
държавната финансова помощ засилва позицията на дадено предприятие в сравнение с други предприятия, които се конкурират във вътреобщностната търговия, последната трябва да се счита за засегната от
помощта.
Може да се счита, че публичното подпомагане е в състояние да
засегне търговията между „Държавите членки“, дори ако получателят
не участва пряко в трансгранична търговия. Например една субсидия може да затрудни навлизането на пазара на оператори от други
„Държави членки“,катоподдържа или увеличава местното предлагане.Когато се установява нарушаване на конкуренцията или засягане
на търговията, не е необходимо да се дефинира пазара или да се раз270

следва задълбочено въздействието на мярката върху конкурентната
позиция на получателя и неговите конкуренти. Всичко, което трябва
да бъде доказано, е че помощта би могла да засегне търговията между
„Държавите членки“ и да наруши конкуренцията.
В редица решения Комисията е счела, че някои мерки, поради
конкретните обстоятелства, имат чисто местно въздействие и следователно не са засегнали търговията между „Държавите членки“. В
тези случай ЕК е проверила, че помощта не води до повишаване на
интереса към съответния регион отгледна точка на търсене или инвестиране и не създава пречки за установяването на предприятия от
други „Държави членки“. Установила е също, че стоките и услугите,
които са произведени от получателя, са изцяло местни или имат ограничена в географско отношение зона на привличане, както и че засягането на пазарите и потребителите в съседните „Държави членки“
е незначително. Някои примери за такива случаи са басейни и други увеселителни съоръжения, предназначени предимно за обслужване на местен район, музеи или друга културна инфраструктура, за
които е малко вероятно да привлекат посетители от други „Държави
членки“, болници и други заведения за здравни грижи, насочени към
местното население, въжени линии (ски лифтове) след анализ на редица фактори (местоположение, наличие на подобни съоръжения в
близост, работно време, планирана натовареност и др.).
Когато в една мярка присъстват кумулативно горепосочените елементи е налице държавна помощ. Принципът е че държавата помощ е
забранена. Изключенията от общото правило са в член 107, параграф 2
от ДФЕС, където са посочени мерките, които се считат за съвместими с
вътрешния пазар и в член 107, параграф 3, който установява случаите, в
които мерките могат да се приемат за съвместими с вътрешния пазар.В
тези случаи обаче мярката не може да се пилага автоматично по преценка на „Държавата членка“, а единствено след уведомяване (нотификация) на ЕК по смисъла на член. 108, параграф 3от ДФЕС. „Държавата
членка“ не може да прилага мерките, преди официално решение на ЕК.
Освобождаване от общото правило за уведомяванеима, когато се предвиждат мерки в рамките на схема, вече одобрена от ЕК или при мерки
в обхвата на Общия регламент за групово освобождаване12.
12

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на
членове 107 и 108 от Договора,OB L 187, 26.6.2014г.
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III. Заключение
Въпреки че не е нова за България, темата за държавните помощи
остава сравнително непозната и неизследвана. Налице е недостатъчен административен капацитетпо планиране, разработване, уведомяване, управление, докладване и контрол на предоставянето на
държавни и минимални помощи от страна на администраторите на
помощ. Стъпки в посока към изграждане и укрепване на административния капацитет прави Проекта на Закон за държавните помощи, чието приемане значително се забавя. Задълбоченото познаване на материята за държавните помощи е особено важно,предвид
факта, че неспазването ѝ може да доведе до сериозни последици за
националния бюджет.
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ПРАВЕН РЕЖИМ НА УСТАНОВЯВАНЕТО
И СЪБИРАНЕТО НА ФИНАНСОВИ НЕРЕДНОСТИ
СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
LEGAL REGIME FOR THE DETECTION
OF FINANCIAL IRREGULARITIES AND RECOVERY
OF IRREGULAR EXPENDITURE UNDER EUROPEAN
PROGRAMMES

Петя Иванова*
Механизмите за противодействие на нередностите и измамите
с европейски средства, представляват част от финансовите правни
отношения при управлението и контрола на публичните средства
и са пряко свързани с функционирането на Оперативните програми
на Република България и ефективното разходване на средства от
фондовете на Европейския съюз. В тази връзка настоящото изложение цели да представи някои въпроси, свързани със събирането на
неправомерно изразходвани средства по европейски програми, представяйки правната регламентация – общностното и националното
законодателство, компетентните органи, правоотношения и производства по установяване и събиране на вземания от нередности и
измами с европейските средства.
The mechanisms for counteracting the irregularities and fraud with
EU funds are part of the financial legal relations in the management and
control of public funds and are related directly to the functioning of the
Operational Programmes of the Republic of Bulgaria and the efficient
spending of EU funds. In this regard, this article aims to present some
issues related to the recovery of unduly spent funds under EU programmes
* Адвокат от Софийска адвокатска колегия. Автор e на книгата „Обезпечаване
и събиране на публични и частни държавни и общински вземания“, издателство
Сиела, 2010г. и 2012г. и на статии по въпроси на финансовото право и принудителното събиране на вземания, държавните помощи, администриране на нередности и
измами с европейски средства.
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by presenting legal regulations – Community and national law, authorities,
relations and proceedings for the establishment of amounts receivable and
recovery of claims from irregularities and fraud with EU funds .

І. Регламентация и отношения
финансирането от европейските фондове, представлява възможност за ползване на ресурс при спазване на определени условия, и е
свързано с наличие на ясна правна и институционална рамка на общностно и национално ниво, както и с прилагане на определени правила за финансово управление и контрол при разходването на тези средства и поемане на ангажименти за противодействие на нередностите
и измамите с европейски средства. Регламентацията на отношенията,
свързани с използването на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ), поставена в Закона за управление
на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
/ЗУСЕСИФ/ доразвива и продължава едновременно със съществуващата преди това нормативна уредба, обхващаща производства по
разходване на средства по педприсъединителните инструменти. Въпросът за противодействието и създаването на механизми за борба с
нередностите с европейски средства е регламентиран подробно в националното ни законодателство – Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Закон за
финансовото управление и контрол, Закон за Държавната финансова
инспекция, Закон за Сметната палата, Закон за държавния бюджет на
Република България, Закона за Националната агенция за приходите
и редица подзаконови нормативни актове. Общностната правна рамка на ангажиментите на държавите-членки на ЕС е поставена още с
чл. 280 от Договор за създаване на Европейския съюз, Конвенция за
защита на финансовите интереси на Европейските Общности и доразвита във вторичното законодателство – различни регламенти на
Европейската комисия и Съвета, сред които по-важни са регламенти
№ 2988/1995г. на Съвета относно защитата на финансовите интереси на Европейските Общности, Финансов регламент №1605/2002 и
регламент №2342/2002 за прилагане на финансовия регламент, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
НА СЪВЕТА за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
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Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета и др. Посочените европейски актове, възлагат
в отговорност на всяка държава-членка създаване на нормативна и
административна основа за правилното управление и разходване на
европейките средства и предприемане на действия срещу нередностите и измамите със средствата на Европейските общности. В този
смисъл, съгласно разпоредбите на чл.280 от Договора за ЕС и чл.310,
317 и 325 от Договора за функционеране на ЕС всяка държава-членка
е длъжна да се бори срещу измамите и други незаконни дейности,
които вредят на финансовите интереси на Общността, като предприема мерки в съответствие с Общностното право, които възпрепятстват
и които позволяват ефективна защита срещу измамите с европейски
средства. По смисъла на чл. 59, параграф 2, буква б) от Финансовия
регламент – на държавите членки се предоставя основната отговорност за предотвратяването, откриването и коригирането на нередностите и измамите. Като част от споделено управление, държавите
членки трябва да изградят системи за управление и контрол, които да
гарантират добро финансово управление, прозрачност и недопускане
на дискриминация.
В изпълнение на тези ангажименти от 2008г. ежегодно в Закона за
държавния бюджет на Република България се предвижда задължение
за изпълнителните агенции по предприсъединителните финансови
инструменти и управляващите органи на оперативни програми и държавните органи, които администрират европейски средства да предприемат необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или
неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски
фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген
и Преходния финансов инструмент. Легални дефиниции на понятията е дадена в ПМС№119/2008г. за определяне на условия, ред и механизъм за прихващане на недължимо платени и надплатени суми,
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ства от страна на бюджетни и държавни предприятия, получавани от
предприсъединителните инструменти, фондовете на Европейския съюз, както и такива, представляващи национално съфинансиране или
авансово финансиране. По смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на постановлението, недължимо платените и надплатените
суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоени
средства са средствата, които са установени като недопустими за сертифициране на който и да е етап от процеса на сертификация или
са определени като недопустим разход от Националния ръководител
по Програма Фар и Преходния финансов инструмент; които са докладвани на Европейската комисия по процедурата като измами и/
или нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските
общности; са били определени от службите на Европейската Комисия
като подлежащи на възстановяване поради неизпълнение на условията по предприсъединителните инструменти – ФАР, ИСПА, САПАРД.
В тази връзка, разпоредбата на чл.162, ал.2, т.8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ определя вземанията за недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани
от предприсъединителните финансови инструменти, Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента
Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на
административен акт за публични държавни вземания, и като такива
подлежат на установяване и събиране по реда на ДОПК. Следвайки, разграничението между публичните и частни вземания, наложено
с класификацията в ДОПК и съгласно разпоредбите на ежегодните
ЗДБРБ, с разпоредбата на чл.3, ал.7, т.6 от Закона за Националната
агенция за приходите /ЗНАП/ са определени за частни държавни, вземанията от финансови нередности с европейски средства, възникващи от договор, като същите са възложени за установяване и събиране
на Националната агенция за приходите /НАП/.
С приемането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ през 2015г.
се посочи националната институционална рамка за управлението на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) и се регламетираха правила в областта на управлението и
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контрола при разходването на средствата от ЕСИФ. В обхвата на ЗУСЕСИФ са средства от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република
България и безвъзмездната финансова помощ със средства от ЕСИФ,
която може да се предоставя и в комбинация с другите форми за финансова подкрепа по чл. 66 от Регламент (ЕС) № 1303/2013на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.). Съгласно чл. 76, ал.1 от ЗУСЕСИФ – След окончателното плащане по проект неизвършените
финансови корекции са публично вземане и като такива се установяват и събират по реда на ДОПК.
Основната цел и предмет на регламентацията е да се посочи кръгът на правните субекти, ангажирани в дейностите по управление и
контрол при разходването на европейските средства, като се посочат
точни и ясни правомощия и отговорности, както и се определят правните отношения и обмен на информация между тях. В тази връзка
основни участници в дейностите по управление и контрол при разходване на ЕС са държавни органи и институции, натоварени със
съответни компетентности. Следва да се има предвид, че отношенията, които се развиват са финансово-правни и като такива – публично правни, свързани със съставянето, изпълнението и контрол на вътрешния бюджет, представляващ част от бюджета на ЕС. В случаите
на финансови нередности в производствата по установяване и събиране на вземанията, основни участници са публично правни субекти.
От една страна носителите на правото на вземане – административните органи, представляващи държавата като активен субект в отношенията, свързани с администрирането на европейските средства –
изпълнителни агенции, управляващи органи по европейски програми, имащи ангажимент и за установяване на финансови нередности,
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и от друга страна компетентните органи в областта на събирането на
вземанията – НАП и органите за принудително изпълнение на вземанията – публични изпълнители, съдебни изпълнители и съд. В тази
връзка съгласно Закона за Национална агенция за приходите /ЗНАП/,
НАП е специализиран държавен орган към министъра на финансите
за обезпечаване и събиране на публични вземания, и определени със
закон частни държавни вземания и представлява държавата в производството по несъстоятелност в случаите, когато държавата е кредитор с публични или определени със закон частни държавни вземания.
По смисъла на чл.7, ал2 Орган на НАП е публичен изпълнител, който
съгласно чл.167 от ДОПК е орган на принудителното изпълнение и
осъществява действията по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания по реда на кодекса.

ІІ. Установяване на вземанията
Въпросът за установяването на вземанията за неправомерно изразходвани средства по европейски програми е от значение за принудителното изпълнение на същите, предвид обстоятелството, че в
хода на установителните производства се издават актове, с които се
установяват държавни вземания, и като такива са необходима предпоставка за тяхното изпълнение. В тази връзка, съгласно чл. 166 от
ДОПК, установяването на публичните вземания се извършва с акт за
публично вземане, издаден по реда на Административнопроцесуалния кадекс за издаване на административен акт. В съответстви с регламентацията на кодекса е разпоредбата на чл.72 от ЗУСЕСИФ , по
смисъла на който установяването и администрирането на финансовите нередностите са в компетентността на управляващите органи, като
финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на ръководителя на управляващия орган, одобрил проекта. Развива се административно производство с участието на бенефициента, което приключва с мотивирано решение, издавано по реда
на АПК и представляващо административен акт. Влезлият в сила акт
за установяване на публичното вземане е изпълнително основание
по смисъла на чл.165 във връзка с чл.209 от ДОПК. Изпълнителната
агенция, съответно управляващ орган, като органи администриращи
нередностите с европейски средства са издатели на акта за установяване на публичното вземане и са посочени за носител на вземането,
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като са вискатели в изпълнителното производство, а длъжникът е получателят на неправомерно разходените европейски средства.
По отношение на частните държавни вземания, законодателят е
постановил същите да се установяват с акт за частно държавно вземане, който се издава от изпълнителния директор на НАП или оправомощен от него служител, в изпълнение на правомощията на НАП
по чл.3, ал.8 от ЗНАП. Актът за частно държавно вземане е основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.418 от
Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ и изпълнителен лист, който
е изпълнителен титул за принудителното изпълнение по реда на ГПК
на частното държавно вземане.
Следва да се има предвид, че със ЗУСЕСИФ, неизвършените
финансови корекции са публично вземане и като такива се установяват и събират по реда на ДОПК. Съгласно §9 от ПДР на ЗУСЕСИФ
започналите и недовършени до влизането в сила на закона производства се довършват по досегашния ред, поради което и към момента
относно финансови нередности със средства от ЕСИФ продължават
производства за установяване и събиране на частни държавни вземания, предвид регламантацията на чл. 162 от ДОПК и чл.3 от ЗНАП.
Предвид изложеното установяването и възстановяването на неправомерно разходваните европейски средства се осъществява в различни производства от различни компетентни органи, в зависимост
от характера на вземанията, като след приемането на ЗУСЕСИФ, установяването на вземанията ще се извършва единствено по реда за
установяване на публични вземания с акт за публично вземане.

ІІІ. Доброволно изпълнение
Доброволното изпълнение на подлежащите на възстановяване неправомерно разходени европейски средства по предприсъединителни програми и европейски фондове е налице при плащане на
задължението от получателя на средствата пред администратора на
европейските средства. Плащането се извършва в брой, като редът
и отчитането на средствата се определя от администратора и то може да е касово или безкасово, чрез банка или лицензиран пощенски
оператор. Доброволното изпълнение предпоставя наличие на изпълняемо – ликвидно право на вземане, което е определено по основание и размер в акта за установяване на публичното, съответно частно
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държавно вземане и е изискуемо – настъпил е падежът. В случаите,
когато публичното задължение не е изпълнено, администраторът на
европейските средства изпраща покана, с която указва на длъжника
7-дневен срок за доброволно изпълнение и отправя предупреждение,
че при неплащане ще се пристъпи към принудително събиране на вземането.
В случаите на администриране на публични държавни вземания
за неправомерно разходени европейски средства, съгласно чл.182,
ал.2, т.2 от ДОПК когато публичното вземане е в големи размери –
над 5000 лв. и не е обезпечено е възможно изпълнителната агенция
или управляващият орган да уведоми всички органи, които по силата
на нормативни актове издават лицензии или разрешения за извършване на определени дейности, за които се изисква удостоверяване на
публичните задължения. Налагането на принудителните административни мерки се извършва от съответните компетентни органи по реда
на съответните специални закони и имат своето действие до погасяване на задължението. При неплащане на задължение в размер над
5000 лв. в срока за доброволно изпълнение, администраторът на европейските средства може по собствена инициатива да постави на видно място в съответната администрация съобщение за длъжниците,
неплатили в срок задълженията си и/или да разгласява чрез бюлетин
или чрез средствата за масово осведомяване списъци на длъжници с
неуредени публични задължения по неправомерно разходвани европейски средства, посочвайки техния размер.
В случай, че длъжникът плати доброволно, вземането за неправомерна разходвани европейски средства се погасява в последователност – главница, лихви, разноски.

ІV. Обезпечаване на вземанията
Обезпечителното производство за публично държавно вземане
за неправомерно разходвани европейски средства се осъществява от
публичен изпълнител при Националната агенция за приходите по реда на ДОПК. Публичният изпълнител действа при сезиране от страна
на публичния взискател – изпълнителна агенция, съответно управляващ орган, въз основа на установеното и изискуемо вземане. Обезпечителното производство е допустимо в случаите на установен обезпечителен интерес, свързан с необходимостта от запазване имуще280

ството на длъжника и определянето му за принудително изпълнение.
В този смисъл, чл. 195, ал. 2 от ДОПК постановява, че обезпечението
се извършва, когато без него ще бъде невъзможно или ще се затрудни
събирането на установеното публично вземане.
Правните предпоставки за започване на обезпечителното производство са посочени в чл. 195 от ДОПК. Публичното вземане трябва
да бъде установено – определено по основание и размер от администратора на европейските средства и да е изискуемо – актът за установяване на публичното вземане за неправомерно разходени европейски средства да е влязъл в сила.
Обезпечителните мерки се налагат с постановление по чл.196 от
ДОПК. Съгласно чл.198 от ДОПК, обезпечението на публично вземане за неправомерно разходени европейски средства се извършва с налагане на възбрана върху недвижим имот или кораб; запор на движими вещи и вземания на длъжника; запор на сметки и на стоки в оборот
на длъжника. Следва да се има предвид, разпоредбата на чл.199 от
ДОПК, съгласно която наложената обезпечителна мярка може да се
замени с реални обезпечения, предоставени от длъжника в полза на
администратора на европейските средства – пари, неотменима и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа.
По отношение на обезпечителното производство за частни държавни вземания за неправомерно разходени средства по предприсъединителни програми и европейски фондове, следва да се има предвид
обстоятелството, че същото се развива по реда на ГПК, като обезпечителните мерки се налагат от съда по молба на НАП. Допустими
са и предоставяне от страна на длъжника и на реални обезпечения
– ипотека и залог в полза на органа, администриращ европейските
средства.

V. Принудително изпълнение по ДОПК
Събирането на публичните вземания се осъществява от публични изпълнители при Националната агенция за приходите по реда на
ДОПК, освен ако друго не е предвидено в закон – чл.163 от ДОПК.
В този смисъл, съгласно разпоредбата на чл.2 от Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/ изпълнителната агенция, съответно управляващ орган има възможност да възложи изпълнението на
публичното вземане и на частни съдебни изпълнители. Предвид об281

стоятелството, че разпоредбата на чл.2 от ЗЧСИ не сочи ред за събиране на публичните вземания и с оглед липсата на разпоредба и в
ГПК относно възможността за събиране на публичните вземанията
по общия ред, се налага извод, че редът за принудително изпълнение
на публичните вземания е редът на ДОПК. В този смисъл е и константната практика на ВКС, в която е изразено становището, че при
възлагане събирането на публични вземания по реда на чл. 2, ал. 3
от ЗЧСИ частният съдебен изпълнител трябва да събира по реда на
ДОПК, а не по реда на ГПК. В изпълнителното производство по реда на ДОПК съдебният изпълнител има правомощията на публичен
изпълнител, посочени в чл.12, ал.2 от ДОПК. Компетентността на
частния съдебен изпълнител се определя в съответствие с правилата
на чл.220 във връзка с чл.8 от ДОПК. Съгласно посочените разпоредби, компетентен е частният съдебен изпълнител, в чиито район
на действие се намира седалището на юридическото лице – длъжник,
съответно постоянния адрес на физическото лице – длъжник. Следва
да се има предвид обстоятелството, че съгласно съдебната практика,
в случаите когато събирането е възложено на частен съдебен изпълнител се дължат такси, събирани от частния съдебен изпълнител по
Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ. Поради обстоятелството,
че таксите, които той събира не са държавни такси, а представляват
възнаграждение за извършените от него процесуални действия и са
частни вземания, същите могат да се събират по реда на ГПК въз
основа на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, издадени по
реда на чл. 410 от ГПК във вр. с чл. 79, ал. 3 от ЗЧСИ. Отчитайки
изложеното, публичният взискател – администратор на финансовите
нередностите с европейски средства, не е освободен от заплащането
на таксите, събирани от частния съдебен изпълнител, доколкото същите не са държавни.
Правото на принудително изпълнение по реда на ДОПК е свързано с наличие на ликвидно и изискуемо публично задължение за
неправомерно разходени средства по европейски програми, длъжникът да е в забава, да е бил поканен от публичния взискател – администратор на европейските средства за доброволно изпълнение
по реда на чл.182 от ДОПК и да не е платил. В изпълнителното производство, органът по принудително изпълнение няма правомощия
по извършването на контрол относно правилността на акта за установяване на публичното вземане, както и по отношение на размера
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на публичното вземане. Спорове относно действителността и законосъобразността на изпълнителното основание, както и относно
размера на публичното задължение са недопустими и неотносими в
изпълнителния процес.
Образуването на изпълнителното производство е свързано с волеизявление от страна на администратора на финансовата нередност
с европейски средства до органа по принудително изпълнение по седалището на длъжника. Взискателят следва да подаде искане за образуване на изпълнително производство, в което да индивидуализира
длъжника, размера на задължението – главница и лихви, да посочи
основанията за спиране и/или прекъсване на погасителната давност,
да посочи сметка, по която да се превеждат събраните суми, да представи доказателства за изпращане на поканата за доброволно изпълнение по реда на чл. 182 от ДОПК, като представи изпълнителното
основание и доказателства за влизането му в сила.
Изпълнението на публичното вземане от неправомерно разходени европейски средства се осъществява чрез способите, посочени
в ДОПК – изпълнение върху вземания и парични средства в банки;
изпълнение върху парични средства и вземанния на длъжника и изпълнение върху движими и нидвижими вещи и ценни книжа. В производството на реализация подлежи само секвестируемото имущество, собственост на длъжника, като на същия е предоставена възможността да предлага имущество, което да е предмет на изпълнението.
Получените в процеса на изпълнението средства служат за удовлетворяване на публичния взискател – изпълнителна агенция, съответно
управляващ орган. Погасяването се извършва в последователността,
посочена в разпоредбата на чл. 169, ал.5 във връзка с чл.219 от ДОПК,
като първо се погасяват разноски, след това главница и лихви. В тази
връзка, в производството по ДОПК могат да се присъединят други публични взискатели, както и обезпечени частни кредитори с учредени
ипотека, залог или упражнено право на задържане. По отношение на
конкуренцията на публичния взискател – администратор на европейските средства със заложен или ипотекарен кредитор, следва да се
има предвид, че заложният или ипотекарният кредитор се присъединяват в размер, равен на паричната сума, за която е учреден залогът
или ипотеката. Присъединеният частен кредитор се удовлетворява
само от суми, получени в резултат на реализиране на заложеното или
ипотекирано имущество.
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По смисъла на чл. 219, ал. 1 от ДОПК, когато производството е за
събиране на разнородни публични вземания и имуществото на длъжника не е достатъчно за тяхното погасяване, независимо от прилаганите способи и от реда, по който се събират тези вземания, постъпленията до изчерпването им се разпределят първо за данъчни и митнически задължения и задължителното осигуряване – по съразмерност,
на второ място – други публични задължения, които постъпват направо в републиканския и/или местния бюджет – по съразмерност и
на последно – трето място – други публични вземания – съразмерно.
При спор между публичните взискатели относно извършеното разпределение, компетентен да разгледа възраженията е министърът на
финансите или оправомощено от него лице.

VІ. Принудително изпълнение по ГПК
Наред със специалното индивидуално изпълнително производство по ДОПК, публичното вземане за неправомерно разходени европейски средства може да се удовлетвори и в изпълнителното производство по ГПК, в случаите, когато няма започнато изпълнително
производство за него по реда на ДОПК. Посочената възможност е
допусната с разпоредбата на чл.191, ал.3 от ДОПК и съответната разпоредба в ГПК – чл. 458. Разпоредбата на чл. 191, ал.3 от ДОПК регламентира конкуренцията между двете изпълнителни производства
в полза на изпълнително производство по ГПК, когато са започнали
изпълнителни действия по реда на ГПК срещу имущество на длъжника, преди налагането на обезпечителни мерки или започване на
изпълнителни действия по реда на ДОПК. В тези случаи, публичният взискател – администратор на европейските средства се счита за
присъединен кредитор за дължимите публични вземания, съобщени
от НАП на съдебния изпълнител до разпределението. Независимо от
това, следва да се има предвид, че съгласно чл.191, ал. 1 от ДОПК
изпълнителните действия по реда на ГПК не могат да се извършват
срещу имущества на длъжника, върху които са наложени обезпечителни мерки или срещу които са започнали изпълнителни действия
по реда на ДОПК. Разпоредбата е императивна и представлява законова гаранция в полза на публичния взискател, предназначена да
обезпечи изпълнението на изискуеми публични вземания по реда на
ДОПК. Това означава, че когато са наложени обезпечителни мерки
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или е започнало изпълнение от публичния изпълнител по реда на
ДОПК за публични вземания за подлежащи на възстановяване неправомерно разходени европейски средства, не могат да започнат
изпълнителни действия срещу същото имущество на длъжника по
реда на ГПК. Това ограничение е допустимо в рамките на законоустановените в чл.191, ал.2 от ДОПК срокове. Съгласно посочената
разпоредба, когато реализацията на имуществото по реда на ДОПК
не приключи в срок до 12 месеца от налагане на мерките за обезпечаване на публичните вземания, с изключение на наложени предварителни обезпечителни мерки, съответно в срок до 6 месеца от
започване на принудително изпълнение за събиране на публичните
вземания, всеки друг кредитор има право да започне принудително
изпълнение спрямо същото имущество по реда на ГПК при спазване
на чл.191, ал.3–5 от ДОПК. Следва да се има предвид, че посочените срокове не текат в случаите, когато: 1. изпълнението на акта или
производството по принудително изпълнение е спряно – до отпадане
на основанието за спиране; 2. при дадено разрешение за отсрочване
или разсрочване на публични задължения – за срока на отсрочването
или разсрочването, или до започване на принудително изпълнение
в случаите по чл. 183, ал. 4; 3. при постъпило искане за нова или
контролна оценка по чл. 236 – до влизане в сила на оценката; 4. при
обжалване на извършена продажба по чл. 256 – до влизане в сила на
решението на административния или съдебен орган.
С оглед разрешаването на въпроса за евентуална конкуренция и
за защита интересите на публичните взискатели, съдебният изпълнител е длъжен да изпрати съобщение до НАП за всяко започнато
от него действие и за всяко разпределение. Съгласно ал.4 на чл.191
от ДОПК, в 14 – дневен срок от получаване на съобщението НАП
изпраща удостоверение, което съдържа информация за размера на
публичните вземания и наложените обезпечителни мерки, както и
за започнати изпълнителни действия срещу имуществото на длъжника по реда на ДОПК. Получаването на уведомлението е средство
за защита интересите на публичния взискател, поради което разпоредбата на чл.191, ал.5 от ДОПК, постановява, че съдебният изпълнител няма право да продължи производството преди получаване на
удостоверението, като посочва и максимален срок за това, който е
30-дни от изпращане на съобщението до НАП. В този смисъл, след
получаване на удостоверението, съответно изтичането на 30-днев285

ния срок, независимо от получаване на удостоверението от НАП,
съдебният изпълнител може да продължи производството по ГПК, в
което е възможно вземането за неправомерно разходени европейски
средства да бъде събрано.
По отношение на частните държавни вземания по чл.3, ал.7, т.6
от ЗНАП същите се изпълнявват принудително по реда на ГПК. Взискателят в изпълнителното производство е НАП, като процесуален
субституент на основание чл.3, ал.7 от ЗНАП. Компетентен да провежда изпълнителното производство е съдебен изпълнител – държавен
или частен с район на действие, съвпадащ с местонахождението на
имуществото – предмет на изпълнение, съгласно правилата за местна компетентност на чл.427 от ГПК. Взискателят – НАП разполага с
множество права и задължения, свързани с провеждането на изпълнението. НАП следва не само да подаде молба за изпълнение на публичните държавни вземания за направомерно разходени европейски
средства, но и съгласно чл.426 от ГПК да посочи начина на изпълнение и да поиска съдебният изпълнител да проучи имущественото
състояние на длъжника, да прави справки и да изисква преписи от документи. В случаите, когато изпълнението се провежда от частен съдебен изпълнител, на основание чл.18 от ЗЧСИ, при изразена писмена воля, взискателят – НАП има възможност да възложи извършване
на определени действия от частния съдебен изпълнител. Възлагането
по чл.18, ал.1 от ЗЧСИ обхваща проучване имущественото състояние
на длъжника от частния съдебен изпълнител; възможността да прави
справки, да набавя документи, да определя начина на изпълнение, да
бъде пазач на имуществото, подлежащо на изпълнение. Следва да се
има предвид, че отчитайки характера на вземането, същото не би
могло да бъде обект на спогодба, поради което е неприложима разпоредбата на чл.18, ал.3 от ЗЧСИ.
В хода на изпълнителното производство, образувано по молба на
НАП за събиране на частни държавни вземания за неправомерно разходвани европейски средства е възможно да се присъединят и други
частни кредитори на длъжника. В тази връзка, когато производството
е за събиране на разнородни вземания и събраните средства са недостатъчни, съдебният изпълнител извършва разпределение на събраните суми, като спазва последователността на погасяване, посочен в
чл.136 от ЗЗД, т.е. по реда на привилегиите.
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VІІ. Събиране в производство по несъстоятелност
Съгласно чл.164 от ДОПК публичното вземане за неправомерно
разходени европейски средства, може да се събира и в универсалното
производство по несъстоятелност. В този смисъл, разпоредбата на чл.
625 от ТЗ предоставя възможността да се иска откриване на производство по несъстоятелност за неиздължени публичноправни задължения на държавата, свързани с търговската дейност на длъжника.
Несъмнено вземането за подлежащи на възстановяване неправомерно разходени европейски средства е публичноправно вземане, свързано с търговската дейност на получателя на средствата, като следва
да се има предвид обстоятелството, че процесуално легитимиран за
подаване на молба за откриване на производството по несъстоятелност е НАП съгласно чл.3, ал.1, т.10 от ЗНАП. Предвид посочената
компетентност, администраторът на финансовата нередност с европейски средства следва да изпрати на НАП актът за установяване на
публично вземане, в 7-дневен срок от връчването му на длъжника.
Наред с възможността да се иска откриване на производство по
несъстоятелност за публичното вземане за неправомерно разходвани европейски средства, същото може да се удовлетвори и в открито
по искане на друг кредитор производство по несъстоятелност за получателя на европейските средства, определени като неправомерно
разходвани, подлежащи на възстановяване. По смисъла на чл.164 от
ДОПК във връзка с чл.3, ал.1, т.10 от ЗНАП публичното вземане се
предявяват от НАП пред съда по несъстоятелността. Безспорността
на установеното публично вземане обуславя и неговото приемане и
удовлетворяване в производството по несъстоятелност. Публичното
вземане за неправомерно разходвани европейски средства, установено с влязъл в сила акт за публично вземане се включва в списъка на
приетите вземания от синдика, без да може да се оспорва или обжалва
одобрения от съда списък на приетите вземания.
Наред с изложеното, разпоредбата на чл.193 от ДОПК, регламентира конкуренцията между производството по ДОПК и производството по несъстоятелност в полза на публичното изпълнение. В този
смисъл, когато има започнато изпълнително производство за вземането за неправомерно разходвани европейски средства по реда на ДОПК
или когато са наложени обезпечителни мерки за събиране на същото
върху имущество на длъжника, изпълнението срещу имуществото се
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осъществява по реда на ДОПК в рамките на 6-месеца. В случай, че
събраните в производството по ДОПК средства са недостатъчни за
погасяване на публичното вземане, съгласно разпоредбата на чл.193
от ДОПК за остатъка от вземането администратора на европейските
средства ще се удовлетвори в производството по несъстоятелност.
Възможността за събиране на частните държавни вземания в производството по несъстоятелност е безспорна. Процесуалното представителството в производството по несъстоятелността се осъществява от НАП по силата на правомощията по чл.3, ал.1,т.10 от ЗНАП.
В тази връзка и съгласно чл.3, ал.10 от ЗНАП, НАП е органът, който
предявява частните държавни вземания за неправомерно разходвани
средства по европейски програми и може да отправя искане за откриване на производство по несъстоятелност за посочените частни
държавни вземания, както и осъществява правата на кредитора в производството по несъстоятелност.
Следва да се има предвид, че непредявените и неудовлетворени
в производството по несъстоятелност публични и частни държавни
вземания за неправомерно разходвани европейски средства, при прекратяване на производството, съгласно чл.739 от ТЗ, се погасяват.

VІІІ. Несъбираеми вземания
Независимо от предприетите действия от страна на органите, администриращи европейски средства и финансовите нередности, свързани с
тях, в практиката съществуват случаи, при които вземанията за неправомерно разходвани средства остават невъзстановени. В законодателството
липса легална дефиницията на понятието «несъбираемо» вземане.
Съществуването на вземане, което не е погасено и което не може
да бъде събрано, поради липса на имущество или при наличие на
имущество, което не може да бъде реализирано или е недостатъчно за
погасяване на задължението в цялост, са случаите при които говорим за
несъбираемо вземане. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
са определени основанията за погасяване на публичното вземане –
чл.168 от кодекса, които могат да се обобщят като произтичащи от
липсата на субект на задължението или липсата на самото задължение.
Хипотезите на чл.168 от ДОПК са предпоставки и за прекратяване
на принудителното изпълнение на публичните вземания. Наред с
посочените основания, в чл.225 от ДОПК е предвидена възможност
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за прекратяване на производството по принудително изпълнение,
когато публичният изпълнител прецени, че вземането е несъбираемо,
след като всички изпълнителни способи са изчерпани. С разпоредбата
законодателят определя публичните вземания за несъбираеми, когато
не могат да бъдат събрани чрез принудително изпълнение, поради
липса на имущество или при наличие на имущество, което не може да
бъде реализирано по реда на ДОПК.
Наред с основанията за прекратяване на изпълнителното производство, с разпоредбата на чл.221, ал.8 от ДОПК се регламентират
случаите на незапочване на производство по принудително изпълнение, когато разходите по описване, оценяване, съхраняване и продажба са несъразмерни с очакваните приходи. В тези случаи, публичният
изпълнител при НАП установява несъразмерността на разходите с
очакваните приходи с постановление, като незапочването на производството не води до погасяване на задължението. Предвид изложеното, в случаите когато управляващите органи, установят вземания
за недължимо платени и надплатени суми, както и за неправомерно
получените или неправомерно усвоени средства, издавайки акт за публично държавно вземане и изпращайки го за изпълнение в НАП, при
наличие на предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.221, ал.8
от ДОПК, няма да се започне производство за принудително изпълнение на публичното вземане от публичния изпълнител, т.е. няма да се
стигне до възстановяване на средствата.
По отношение събирането на частни държавни вземания за недължимо платени и надплатени суми, както и за неправомерно получените или неправомерно усвоени средства, в ЗНАП са предвидени
редът за установяване на посочените частни държавни вземания и
възможностите за отсрочването и разсрочването им, но липсва регламентация за определяне на вземанията като несъбираеми, както
и възможност за непредприемане на действия по установяване и/или
събиране на частните държавни вземания от НАП. В този смисъл,
несъбираемостта на вземанията се определя към момента, когато
не са могли да бъдат събрани до приключване на производството по
индивидуалното принудително изпълнение по реда на ГПК, на универсалното принудително изпълнение или на ликвидационното производство по Търговския закон. В тези хипотези, когато съдебните
производства по несъстоятелност или ликвидация приключат без да
се удовлетворят частните държавни вземания, по силата на закона съ289

щите се и погасяват. В случаите на приключване на индивидуалното
изпълнително производство по реда на ГПК с неудовлетворяване на
частните вземания, същите не се погасяват.
С оглед гореизложеното, в ДОПК и ЗНАП не съществуват разпоредби, определящи праг на размера на вземанията, по отношение на
които да не се предприемат действия по установяването и събирането на вземания, произтичащи от финансови нередности с европейски
средства. Съществуващите възможности, разписани в ДОПК, са по
отношение случаите, при които не се започва производство по принудително изпълнение за публични държавни вземания от публичния
изпълнител, но не се отнасят до освобождаване от задължението вземанията да бъдат установени.
Във вътрешното ни законодателство не същуествуват и правила
за отписване на несъбираемите вземания, но по отношение невъзможността за възстановяване на неправомерно разходваните европейски
средства, общностното право, предвиждат извършването на административна процедура по докладване, която да доведе до признаване на
загуби за европейския бюджет. Комисията, провежда анализ с участието на страната-членка, като след приключване на разследването, може да поиска изрично от страната-членка да продължи с процедурата
по възстановяване на сумите. В случаите на невъзстановяване, което
е по вина или небрежност на управляващата структура, изплащането
от бюджета на Европейския съюз ще тежи само върху бюджета на
страната-членка.

Заключение
С оглед предложения преглед, се налага извод, че българското законодателство е в съответствие с изискванията на общностното право
досежно вътрешна регламентация на производствата за събиране на
неправомерно изразходвани средства по европейски програми. Усъвършенстване на правната рамка се постигна и с приемането на ЗУСЕСИФ, който се явява своеобразна обща рамка за основните въпроси,
свързани с управлението и разходването на европейските средства,
като се очаква правилно прилагане на разпоредбите и повишаване на
взаимодействието и координацията между административните органи,
участващи във финансовите правоотношения по установяване и събиране на вземания от нередности и измами с европейските средства.
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НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО
НА НОРМИ, РЕГУЛИРАЩИ ПОДПОМАГАНЕТО
ПО СХЕМИ И МЕРКИ ПО ОБЩАТА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА, РАЗРЕШЕНИ
В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
SOME ISSUES RELATED TO THE IMPLEMENTATION
OF SCHEMES AND MEASURES UNDER
THE COMMON AGRICULTURAL POLICY RESOLVED
IN THE CASE LAW

Искра Александрова*
С настоящия доклад се прави преглед (неизчерпателен) на националната съдебната практика, формирана по съдебни спорове, свързани със законосъобразността на актове, издавани от изпълнителния директор на Разплащателната агенция по заявления за подпомагане по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика. В
доклада се посочва и съответна на засегнатите въпроси, практика
на Съда на Европейския съюз.
This report provides an overview (non-exhaustive) of the national
case law, formed in litigation related to the legality of the acts issued by
the Executive Director of the Paying Agency concerning the applications
for support under the schemes and measures of the Common Agricultural
Policy. The report indicates, also, corresponding to these issues case law
of the European Union.
Разходите на Държавите-членки и в частност на страната ни, направени във връзка със схемите и мерките по Общата селскостопанска политика (ОСП) се финансират в голямата си част със средства
от бюджета на Европейския съюз. Фондовете за финансиране на разходите в земеделието, съгласно чл.2 от Регламент(ЕО) №1290/2005
на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата
* Съдия във Върховния административен съд
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селскостопанска политика са Европейският фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и Европейският земеделски фонд за развитие
на селските райони(ЕЗФРСР). Първият финансира преките плащания
към земеделските стопани в рамките на ОСП, а вторият плащанията
към бенефициерите по мерките по програмите за развитие на селските райони. В съображение 25 от посочения регламент е посочена
необходимостта от предприемане на мерки от държавите-членки с оглед на защитата на финансовите интереси на бюджета на Общността,
както и целта на тези мерки. Това съображение е намерило израз в
чл.9 от Регламента, който възлага конкретни задължения на държавите-членки с оглед осигуряването на ефективна защита на финансовите интереси на Общността. Част от тези задължения се изпълняват
чрез предприемането на проверки от разплащателната агенция, която
за страната ни е ДФЗ по и във връзка със заявленията за подпомагане,
с цел предотвратяване и премахване на нередности и несъответствия
във връзка със нормативноустановените условия за подпомагане.
Санкцията за земеделските стопани или за бенефициерите на
подпомагане по мерките от програмата за развитие на селските райони при установяване на нередност или несъответствие е намаление
на заявената от тях помощ или изключване от плащанията.
Предмет на настоящия доклад е обзор(неизчерпателен) на съдебната практика, установила се по спорове, свързани със законосъобразността на актове на изпълнителния директор на ДФЗ, издадени
във връзка със заявления за подпомагане по схемите и мерките на
ОСП за периода 2007–20013 година.
В Закона за подпомагане на земеделските производители изрично
не е предвидена възможността за обжалване на актовете на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция (ДФЗ-РА), с които той се произнася по заявленията за подпомагане по схемите и мерките по ОСП. Известно е от практиката, че
тези актове на изпълнителния директор на ДФЗ-РА са наименовани
„уведомителни писма“, което в началото мотивира някои от административните съдилища, сезирани с жалби срещу тях, да приемат, че
тези писма имат уведомителен характер и не са административен акт
по смисъла на АПК. Тази неправилна практика на административните съдилища бързо бе преодоляна в резултат на застъпеното становище по този въпрос от Върховния административен съд (ВАС),
намерило отражение в определенията, с които съдебните състави на
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ВАС се произнасяха по частните жалби на засегнатите лица срещу
прекратителните определения на административните съдилища. Както е имал повод да преценява и в други случаи, така и по отношение
на уведомителните писма, ВАС прие, че от значение за квалификацията на акта е, не формата му, а неговото съдържание, според което е
налице волеизявление на органа, засягащо правата и интересите на
жалбоподателите, тъй като ограничава или напълно отказва заявеното
финансово подпомагане1.
Приложимият ред за обжалване на уведомителните писма е този,
предвиден в Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобразно който индивидуалните административни актове могат да бъдат
оспорени по административен ред пред непосредствено по- горестоящия административен орган (чл.81 ,ал.1 АПК) или директно пред
съда (чл.145, ал.1 АПК). Принципът, залегнал в АПК е за двуинстанционност на съдебните производства (чл.131 АПК). Съдебният
контрол над индивидуалните административни актове, издавани от
председателя на Държавен фонд „Земеделие“ по подадени заявления
за подпомагане във връзка със схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП) се осъществява от административните съдилища като първа съдебна инстанция и Върховния административен
съд като касационна инстанция.
Правораздавайки по тези спорове, съдът съобразява и прилага
за разрешаването им освен националните правни норми, приети във
връзка с прилагането на регламентите в областта на ОСП и законодателството на Съюза в тази област, част от което са и разпоредбите, имащи за цел защитата на финансовите интереси на бюджета на Съюза.
Жалбите срещу актовете на изпълнителния директор на ДФЗ, издавани във връзка със заявления за подпомагане през годините са поставяли пред съда за разрешаване различни спорове, някои от които
са имали за предмет въпроси, свързани с процедурата за кандидатстване за подпомагане или обжалването на издадените уведомителни
писма, а други, свързани с наличието или не на предпоставките за
подпомагането. Налице е обилна национална съдебна практика по тези дела в това число и две тълкувателни решения на Общото събрание
на съдиите на Върховния административен съд.
1

Определение № 1950 от 15.02.2010г. на ВАС по адм.д.№ 1471/2010г.; определение № 213 от 8.01.2010г. на ВАС по адм.д.№ 16662/2009г.; определение № 15160
от 10.12.2009г. на ВАС по адм.д.№ 13982/2009 г. и др.
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Както се посочи по-горе, произнасяйки се по съдебни спорове,
свързани с откази за финансово подпомагане по схемите и мерките за
директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, националният съдия, както и административният орган преди
него, прилагат предимно правото на Европейския съюз (ЕС).
Общата селскостопанска политика има уредба в първичното право на ЕС ( Дял ІІІ от Договора за функциониране на Европейския
съюз), където са посочени и целите ѝ ( чл.39 ДФЕС), както и в производното право на ЕС – базовите регламенти, приемани от Съвета и
регламенти по приложението им, приемани от Комисията, приложими ratione temporis през различните периоди.
Налице е и национална нормативна уредба в областта на подпомагането на земеделските производители – Закона за подпомагане на
земеделските производители и наредбите по приложението му, издадени от министъра на земеделието и храните.
Директната приложимост на нормите от посочените актове от
правото на ЕС и принципът на примата на нормата от правото на ЕС
над националната норма, изведен от практиката на Съда на Европейския съюз поставят националния съдия, компетентен да се произнесе
по тези спорове пред не леката задача, почти по всяко дело, имащо
за предмет отказ (пълен или частичен) за финансово подпомагане по
схемите и мерките на ОСП да съобразява, тълкува и прилага, както приложимите норми от правото на ЕС, така и приложимите национални норми. Това налага познаване от националния съдия и на
практиката на Съда на Европейския съюз по тълкуването на различни
разпоредби от приложимите регламенти в областта на Общата селскостопанска политика. Принос към нея имат и две преюдициални
запитвания, отправени от Административния съд София-град по висящи пред него съдебни спорове, свързани с откази на компетентния
национален орган да оторизира финансово подпомагане по схеми и
мерки на ОСП.
В изложението по-долу ще се спра накратко върху разрешените
с тълкувателните решения на Общото събрание на съдиите във ВАС
противоречиво разрешавани въпроси, свързани с делата, образувани
по жалби срещу уведомителните писма на изпълнителния директор
на ДФЗ-РА, както и върху някои въпроси, свързани с тези дела, които все още не са намерили своето безпротиворечиво разрешаване от
съда. Също така ще посоча национална съдебна практика по някои
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вече поставени въпроси по тези делата, както и станала ми известна
практика на СЕС, свързана с тълкуване на норми от регламентите в
областта на ОСП.
Съдебното обжалване на уведомителните писма на изпълнителния директор на ДФЗ-РА, издадени по заявления за финансово подпомагане по схеми и мерки на ОСП стана повод за образуване на противоречива практика на ВАС, която от своя страна провокира постановяването на тълкувателно решение от Общото събрание на съдиите
във ВАС2 по две норми от Административнопроцесуалния кодекс3.
В не малко случаи, лицата, получили пълни или частични откази
за подпомагане по схеми и мерки на ОСП използват и пътя на административното обжалване пред непосредствено по-горестоящия административен орган, който е Министърът на земеделието и храните.4
Именно тези случаи на административно обжалване, последвано от
съдебно обжалване на уведомителните писма станаха повод съдиите
във ВАС да се разделят в становищата си, дали в издадения индивидуален административен акт, административният орган в изпълнение
на задължението си по чл.59, ал.2, т.7 АПК следва да посочи всички
възможности (по административен и съдебен ред) за обжалване на
акта или е достатъчно да се посочи само възможността за обжалването му по административен ред и пред кой орган. Отговорът на този въпрос е от значение за приложението на чл.140, ал.1 АПК, който
предвижда удължаване на срока за съдебно обжалване от 14 дни на
два месеца при липса на указания в акта за органа, пред който може
да ес обжалва и срока за това. Също така, съдиите се разделиха в становищата си относно последиците за правото на съдебно обжалване
на първоначалния административен акт при късно (извън нормативноустановения срок) произнасяне от по-горестоящия административен орган по жалбата срещу този акт5. В мотивите на тълкувателното
решение се прие, че
„Изборността на оспорването, регламентирана в АПК, не освобождава административния орган по чл. 59, ал. 2 АПК от задължението изрично да посочи в индивидуалния административен акт, че
2

Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015 г. на ОСС от І и ІІ колегия на ВАС
по т.д.№ 4/2013
3 Чл.140, ал.1 АПК и чл.149, ал.3 АПК
4 Чл.29, ал.3 от Закона за подпомагане на земеделските производители
5 Чл.97, ал.1 АПК
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той може да се обжалва както по административен, така и по съдебен
ред. Право на адресата на акта е да реши кой от посочените в административния акт способи на обжалване ще избере. Указаният в чл.
148 АПК ред за избор на оспорване на индивидуалния административен акт не важи само в случаите, когато в друг кодекс или закон е
указано, че обжалването по административен ред е абсолютна процесуална предпоставка за оспорване по съдебен ред. В случаите, когато
се търси защита и по административен, и по съдебен ред, се прилага
разпоредбата на чл. 129 АПК. Непосочването изрично от административния орган, издател на акта, на възможността оспорващият да го
обжалва по административен и по съдебен ред, следва винаги да води
до удължаване на срока за обжалване. Именно това е санкцията за
неизпълнение, съдържаща се в чл. 59, ал. 2, т. 7 АПК.»6
По втория въпрос, за да приемат, че „Съдебното оспорване по чл.
149, ал. 3 АПК не е допустимо, когато по-горестоящият административен орган, след изтичане на срока за произнасяне по чл. 97, ал.1
АПК, се произнесе с решение, с което отхвърля жалбата или протеста
срещу оспорения по административен ред индивидуален административен акт.»7, съдиите посочиха в мотивите към решението, че
«Компетентният административен орган по смисъла на чл. 81
АПК може да се произнесе и след изтичане на законоустановения
срок, т.е. това негово правомощие, макар да е обвързано със срок,
не възпрепятства възможността да издаде акта си и след изтичане
на определения от закона срок. Произнасянето извън предвидените
в закона срокове обаче не означава, че се поражда правото на жалба в нов срок, извън посочения в чл. 149, ал. 3 АПК. Ако се приеме
обратното, то разпоредбата на чл. 149, ал. 3, предл. 2 АПК би била
неприложима.»8
Друг процедурен проблем пред който бе поставен съдът по повод
на тези дела бе във връзка с приложението на чл.133, ал.1от Административнопроцесуалния кодекс в редакцията преди изменението с
ДВ, бр.104 от 2013 година, определящ местната подсъдност на административните дела. Приложението на разпоредбата в посочената
редакция правеше компетентен единствено и само Административният съд София-град по всички жалби срещу актове на изпълнител6

Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015г. на ОСС от І и ІІ колегия на ВАС
Пак там
8 Пак там
7

296

ния директор на Държавен фонд „Земеделие“, които той издава във
връзка с заявленията за подпомагане по схемите и мерките по Общата
селскостопанска политика. Това доведе до съсредоточаване на тези
спорове пред АССГ, който и без тях е най-натовареният измежду административните съдилища в страната ни.
Някои от съдебните състави на Административния съд Софияград, за да обезпечат максимално бързото разглеждане на тези дела и
да сведат до минимум евентуалните пречки за достъп до съд на лицата-земеделски стопани, получили пълен или частичен отказ за подпомагане по подадените от тях заявления, постановиха определения9,
с които прекратиха делата пред тях и ги изпратиха по подсъдност
на останалите административни съдилища в страната по местожителството или седалището на земеделските стопани. В своите актове,
съдиите от АССГ се позоваваха на принципа за бързина в процеса и
ефективна правна защита. В мотивите на определенията съдиите се
позоваваха на несъвместимостта на чл.133, ал.1 АПК с нормата на
чл.47 от Хартата за основните права в Европейския съюз(ХОПЕС),
предвиждаща правото на ефективни правни средства за защита и на
справедлив процес.
Във връзка с повдигнатите препирни за подсъдност от получаващите административни съдилища, Върховният административен
съд при разрешаването им е имал многократно поводи да посочи,
че гаранциите за осъществяването на правото, провъзгласено в чл.47
ХОПЕС се съдържат в националното законодателство, от което е част
и разпоредбата на чл.133, ал.1 АПК. Върховният административен
съд е приемал в определенията си10, че АССГ, който е местно компетентният съд по тези дела разполага с необходимите процесуални
механизми да осигури надлежно упражняване на правото на защита
на страните.
Този въпрос стана и повод за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз от един от съдебните състави
на Административния съд София град11. С формулираните въпроси,
9

пр. определение № 3144, постановено от АССГ по адм.д.№ 1980/2011г.; определение № 3153, постановено от АССГ по адм.д.№ 3568/11 г.; определение № 698
от 13.02.2012г., постановено от АССГ по адм.д.№ 652/2912г. и др.
10 Определение № 1382 от 26.01.2012 г., постановено от ВАС по адм.д.№
1139/12 г.; определение № 1382 от 26.01.2012 г. на ВАС по адм.д.№ 1139/2012г.
11 Определение № 667/09.02.2012г. по адм.д.№ 10269/2011г.
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националният съд искаше да разбере, дали националната норма на
чл.133, ал.1 АПК съответства на принципа на ефективност и принципа на еквивалентност, изведени в практиката на СЕС, както и на
принципа за ефективна съдебна защита, залегнал в чл.47 от ХОПЕС.
Административният съд обоснова въпросите си към Съда на Европейския съюз със затрудненото производство пред него поради отдалечеността на земеделските парцели, за които се отнася актът на
изпълнителния директор на фонда, забавянето и оскъпяването на
доказателствата, които следва да се съберат по делото, което според
съда е в разрез с правото на ефективна правна защита. Също така в
своето запитване, административният съдия се позова и на принципа на еквивалентност и евентуалното му нарушаване с национална
разпоредба, която обвързва административни спорове относно материални права, породени от правото на Съюза, единствено със седалището на административния орган, издал оспорения акт. Като пример
за обратно законодателно решение, съдът посочи разпоредбата на §19
от ПЗР на ЗИДАПК
Съдът на Европейския съюз не установи нарушаване на нито
един от сочените принципи12. Прецени като несравними разпоредбите на чл.133, ал.1 и §19 от ПЗР на ЗКДАПК. В своя анализ, съдът
прие, че сравнима е процесуалната уредба на обжалване на отказите
по националните схеми за допълнителни директни доплащания, за
която установи, че се подчинява също на правилото за местна подсъдност, така както то е уредено в чл.133, ал.1 АПК. Съдът на Европейския съюз прие, че не е нарушен принципът за ефективност,
отчитайки обстоятелствата, че лицата могат да бъдат представлявани
в процеса, като при положително за тях решение, направените от тях
разноски по делото ще им бъдат присъдени. Съдът отчете и обстоятелството, че доказателствената тежест е за органа, издал акта. Прие,
че отдалечеността на земеделските парцели от компетентния национален съд не затруднява производството, тъй като е възможна справка
с ортофотоизображенията и данните в интегрираната система за администриране и контрол, както и че посещението на място на земеделските парцели няма да е от особена полза, а така същи, че средна
продължителност на съдебно производство от 6 до 8 месеца не се
явява прекомерна в контекста на схемата за единно плащане на площ.
12
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Решение на Съда от 27 юни 2013 г. по дело С-93/12

Със Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИДАПК), обнародван в ДВ, бр.104 от 2013г. се
измени разпоредбата на чл.133, ал.1 АПК. С изменението се промени местната подсъдност на делата по оспорване на индивидуални
административни актове, предвиждайки те да се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на
администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се
намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.
Тази законодателна промяна позволи делата, касаещи жалби срещу уведомителните писма на изпълнителния директор на ДФЗ да бъдат разглеждани и от други административни съдилища, а не само от
АССГ.
В тази връзка може да се посочи, че са налице достатъчно процедурни гаранции за достъпа до съд на лицата, получили пълни или
частични откази по заявления за финансово подпомагане по мерките
и схемите на ОСП. Правото им на достъп до съд е гарантирано и от
гледна точка на размера на дължимата държавна такса за съдебно
обжалване, която е с фиксиран размер – 10 лева за физическите лица,
респективно 5 лева за касационно обжалване, 50 лева за юридическите лица и едноличните търговци, респективно 25 лева за касационно
обжалване.
Засегнатите лица имат също така гаранции за ефективна правна
защита. Практиката показва, че при съдебно обжалване, в повечето
случаи, ответникът е този, който прави искане за съдебно-техническа експертиза с цел установяване на верността на констатациите,
отразени в обжалваните уведомителни писма, станали основание за
частичен или пълен отказ за подпомагане. Както при оспорването на
всеки индивидуален административен акт, така и при оспорването
на уведомителните писма, административният съд не се ограничава единствено до основанията за незаконосъобразност, посочени от
жалбоподателя, а проверява акта за всички основания за това, посочени в чл.146 АПК.
Съобразно изискването на регламентите, предвиждащи схемите и
мерките на ОСП през различните периоди и регламентите по тяхното
приложение, издавани от институциите в ЕС, което изискване е възпроизведено в Закона за подпомагане на земеделските производители, за изпълнение на функциите на Разплащателната агенция се съз299

дава и поддържа интегрирана система за администриране и контрол.
Тази система има за предназначение ефективното администриране,
проверка и контрол на подадените молби за отпускане на помощи13.
Данните от тази система се използват при извършване на административните проверки по подадените заявления за подпомагане от Разплащателната агенция (чл.37, ал.2 ЗПЗП). Част от ИСАК е и системата за идентификация на земеделските парцели. Съгласно изричното
предвиждане на закона, системата за идентификация на земеделските
парцели се поддържа от Министерството на земеделието и храните14
и се актуализира ежегодно. В тази система се създава и специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ , данните за който се
обновяват ежегодно.
Едно от законоустановените основания за отказ (пълен или
частичен) на подпомагането е заявените за подпомагане площи да
не са включени в специализирания слой „Площи, допустими за
подпомагане“15. Този специализиран слой се определя ежегодно със
заповед на Министъра на земеделието и храните. По повод на жалби
срещу заповедта на министъра на земеделието и храните за определяне на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“
за 2013г., подадени във Върховния административен съд се създаде противоречива практика относно допустимостта на оспорването.
Съдиите се разделиха в становищата си относно характера на тази
заповед и по-конкретно, представлява ли тя административен акт,
подлежащ на самостоятелен контрол за законосъобразност или, макар и назована „заповед“ е само техническо средство за обновяване
на данните в Интегрираната система за администриране и контрол.
Тази противоречива съдебна практика стана повод за постановяването на Тълкувателно решение на ОСС във Върховния администра13

Регламент на Съвета /ЕИО/ № 3502/92 от 27 ноември 1992 г.за изграждане на
интегрирана система за администриране и контрол на някои схеми на Общността за
отпускане на помощ; съображения 11–16 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета
от 29 септември 2003 година относно установяване на общи правила за схеми за
директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение
на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) №
1454/2001,(ЕО) 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000,
(ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001
14 чл.30, ал.4, т.2 ЗПЗП
15 Чл.43, ал.3, т.6 ЗПЗП

300

тивен съд16. С т.2 от диспозитива на решението се прие, че е допустим съдебният контрол на заповедта на министъра на земеделието
и храните, издадена на осн. чл.16г, ал.4 (предишна ал.2) от Наредба
№ 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране
и контрол, с която се одобрява окончателният специализиран слой
„Площи в добро земеделско състояние“. В мотивите на тълкувателното решение тази заповед на министъра на земеделието и храните
се определи като съвкупност от множество индивидуални административни актове, като се посочи, че по отношение на отделния земеделски производител, заповедта е индивидуален административен акт. Решението в тази част бе подписано с особено мнение от
част от съдиите във ВАС.
По мое мнение, това решение ще доведе до редица практически
затруднения, най-малкото, от които е, че по същество част от споровете за подпомагане, доколкото не малко откази за подпомагане се обосновават от административния орган с излизането на заявените парцели или част от тях извън допустимия слой за подпомагане, се премести за решаване пред Върховния административен съд като първа
съдебна инстанция. Според мен, ще има затруднение и в индивидуализацията на жалбите по тези дела, тъй като заповедта на министъра
не съдържа диспозитив, в който изрично да се изключват определени
площи от допустимия за подпомагане слой. Не малка трудност, както
за съда, така и за жалбоподателите ще бъде и липсата на мотиви в самата заповед относно причините поради които тези земи не са включени в слоя. Също така, считам, че ще възникне проблем и с установяването на интереса от обжалване на заповедта за лицата, тогава когато
тя е издадена преди началото на периода, в който могат да се подават заявления за подпомагане за съответната година. Не на последно
място по значение е вероятността земеделските стопани, получили
отказ за подпомагане, да трябва да водят две съдебни производства в
защита на своите права и интереси, тогава когато жалбата им срещу
заповедта на министъра е уважена, но за същия парцел, изпълнителният директор на ДФЗ-РА им отказва подпомагане с уведомителното
писмо на друго основание, примерно поради установено застъпване
16

Тълкувателно решение на ОСС във ВАС № 8 от 11.12.2015г. по т.д.№1/2015
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на площта с друг земеделски стопанин. Доколко, очакваните от мен
практически проблеми ще възникнат реално, ще покаже съдебната
практика по делата, имащи за предмет жалби срещу съответните заповеди на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой.
С посоченото тълкувателно решение ( т.1 от него )се преодоля и
друга противоречива практика на съда, свързана с характера на актовете, издавани по приложението на мярка „Създаване на стопанства
на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г.“ и по-конкретно на заповедта за одобряване или
отказване изплащането на финансовата помощ и на акта, с който се
иска връщане на вече платените суми и/или се прекратява договорът.
По този въпрос Общото събрание на съдиите от І и ІІ колегия на ВАС,
прие, че посочените актове са индивидуални административни актове и подлежат на съдебен контрол по реда на АПК17.
През годините от 2007г. до настоящия момент се е формирала
съдебна практика по спорове, касаещи, както процедурни проблеми
свързани с подаване18, изменение19, оттегляне20 на заявления за подпомагане, така и по спорове касаещи наличието или не, или отсъствието или не на една или няколко от положителните или отрицателните
предпоставки за допускане на подпомагането.
Прегледа на съдебната практика на ВАС през годините показа, че
в началото са били налице случаи, при които съдът е приел, че оспорените уведомителни писма,издадени през 2008, 2009г. с които частично или напълно се отказва подпомагане на земеделските стопани
са издадени от некомпетентен орган21. Тълкувайки приложимите разпоредби на чл.43 от Устройствения правилник на ДФЗ и чл.43, ал.3 и
чл.11а, ал.2 от ЗПЗП в съответната им редакция , съдът е достигнал до
извода, че единствено изпълнителният директор на фонда е компе17

Пак там
Решение № 13869/23.10.2013г. на ВАС по адм.д.№14619/12г.; решение
№3714 от 14.03.2012г. на ВАС по адм.д.№ 6177/2011г.
19 Решение № 10655/14.10.2015г. на ВАС по адм.д.№ 10653/14г.
20 Решение № 15574 от 17.12.2010г. на ВАС по адм.д.№ 5141/10г.;решение №
15575 от 17.12.2010г.на ВАС по адм.д.№5191/10 г.; решение №3103 от 2.03.2011г. по
адм.д.№7135/10г.; решение №3412 от 26.03.2015г. на ВАС по адм.д.№ 7398/2014 г.
21 решение на ВАС по адм.д.№11947/09г.; решение на ВАС по адм.д.№ 16528/09;
решение на ВАС по адм.д.№16738/09; решение на ВАС по адм.д№2254/09г.; решение на ВАС по адм.д.№ 5199810г.; решение на ВАС по адм.д.№2272/2010г. и др.
18
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тентен орган за издаването на административния акт, а лицето подписало акта не е и от кръга на субектите по чл.11, ал.1 от Устройствения
правилник на ДФЗ, на които са делегирани такива правомощия.
Други съдебни състави на Върховния административен съд приемат, че само изпълнителният директор на ДФЗ е компетентен да
издава индивидуални административни актове по подадените заявления за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания и той
не може да ги преотстъпва на подчинени нему лица след като ЗПЗП
не урежда тази възможност22.
В резултат на законодателна промяна този проблем бе разрешен.
В закона се предвиди изрично възможност за изпълнителния директор да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за вземане на решения и/или сключването
на договори за финансово подпомагане на заместник-изпълнителните
директори и на директорите на областните дирекции на фонда.23
Макар и да не е многобройна, не е безпротиворечива практика на
Върховния административен съд по въпроса, може ли да се формира
мълчалив отказ на компетентния административен орган по подадено
заявление за подпомагане по схемите и мерките на ОСП. Някои от
съдебните състави приемат, че такъв може да се формира24, като той
е налице“… след изтичане на 14-дневен срок от последното процесуално действие на административния орган в рамките на сложното и
развиващо се в различни времеви рамки административно производство по оторизиране на суми за подпомагане и тяхното последващо
изплащане»25.
Застъпеното обратно становище в практиката на ВАС е мотивирано с липсата на определен срок за произнасяне от органа, посочен
в ЗСПЗЗ, Наредбите по приложението му и в съответните приложими
регламенти, както и с изискването за изрично произнасяне от органа26. В друго свое определение ВАС застъпва имплицитно становище
22

решение №9487 от 7.07.2014г. на ВАС по адм.д.№ 584/2014г; решение №
2651 от 9.03.2016г. на ВАС по адм.д. №2104/2015 г.; решение № 1636 от 16.02.2015г.
на ВАС по адм.д.№ 5602/2014г.
23 Чл.20а, ал.3 ЗПЗП.
24 определение №16025/14.12.2012г. на ВАС по адм.д.№ 13656/2012 г.; определение № 2530 от 21.02.2013г. на ВАС по адм.д.№ 2068/2013г.
25 Пак там в определение № 2530 от 21.02.2013г. на ВАС по адм.д.№ 2068/2013г.
26 определение № 6809 от 21.05.2014г. на ВАС по адм.д.№ 2626/2014 г.
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за недопустимост на мълчалив отказ по заявление за подпомагане по
реда на ЗСПЗЗ поради задължението на административния орган да
се произнесе с изричен акт. Същевременно приема, че е невъзможно
да бъде установена по безспорен начин, датата, от която започва да тече срокът за произнасяне на административния орган, но въз основа
на тази констатация прави извод, че не може да се определи, откога
започва да тече срокът за произнасяне на органа, респективно не може да се приеме, че жалбата срещу мълчаливия отказ е просрочена27.
Както вече посочих по-горе, с оглед характера им на индивидуални административни актове, уведомителните писма на изпълнителния директор на ДФЗ-РА, с които се произнася по заявленията за
подпомагане по схемите и мерките на ОСП, се проверяват относно
наличието на всички основания за оспорването им, така както са визирани в чл., 146 АПК.
Не са единични случаите, в които по такива дела, съдът е стигал
до извода за допуснато от административния орган съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Както регламентите, приложими през различните периоди, така и националната
правна уредба предвиждат задължение за компетентните национални
органи, за съдействие на лицата при подаване на заявленията им за
подпомагане. Предвидените форми на съдействие са – представяне на
предварително изготвени формуляри, както и на графичен материал,
посочващ местоположението на заявяваните площи. Целта на това
съдействие е да се опростят процедурите за кандидатстване от земеделските стопани28. Не са единични случаите, в които съдът е установявал неизпълнение на задължението за снабдяване на заявителите с
актуален графичен материал за заявените от тях площи. Като съществено нарушение на административнопроизводствените правила, съдът е преценил значителното закъснение при одобряването на слоя на
допустимите за подпомагане площи, станало след изтичането на срока
27

определение № 11150 от 24.09.2014г. на ВАС по адм.д.№ 10759/2014г.).
Чл.20 във връзка със съображение 15 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1122/2009 НА
КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване,
модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор
28
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за подаване на заявленията за подпомагане. Това е случаят през 2010г.,
което е констатирано от съда по множеството дела, имащи за предмет
жалби срещу откази за подпомагане29. Като съществено нарушение на
административнопроизводствените правила е квалифицирано от съда
и закъснялото определяне на обективни критерии за определяне на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват30.
Правилата, уреждащи формата на индивидуалния административен акт изискват посочването на мотиви за отказа за подпомагане.
При обжалване на уведомителните писма, съдът е имал поводи да
прецени, че от информацията в някои от тях, не стават ясни конкретните причини за отказа на подпомагането, което препятства както
проверката на съда относно тяхното съществуване, така и защитата
на засегнатото лице31.
Според действащата нормативна уредба (съюзна и национална),
след приемането на заявленията за подпомагане, по тях и във връзка
с данните в тях се извършват административни проверки, а могат да
бъдат извършени в определени случаи и проверки на място. Във връзка с направени възражения от жалбоподателите, многократно съдът е
посочвал в решенията си, че резултатите от административните проверки, които се правят чрез съпоставяне на данните от заявленията с
данните в ИСАК, не е задължително да бъдат проверявани и от проверка на място. Налице е установена съдебна практика, че проверките
на място не са задължителни за извършване по всяко едно от подадените заявления, респективно неизвършването на такава проверка не е
съществено нарушение на административнопроизводствеите правила32. Практиката на ВАС по този въпрос е в съответствие с приетото
от Съда на Европейския съюз33 „… възможността на държавите членки да извършват само ограничен брой проверки на място, предоставена им по очевидни съображения за разходи би била застрашена, ако
29

Решение № 4172/2009 на ВАС по адм.д.№ 13738/08г.; Решение № 4893/13 на
ВАС по адм.д.№ 925/13 г.; Решение № 9496/13 на ВАС по адм.д.№2476/13г.
30 Решение № 6952/10 на ВАС по адм.д.№13303/09г.
31 Решение № 12101/15 на ВАС по адм.д.№ 5267/15г.; Решение № 6089/15 г.
на ВАС по адм.д.№ 4127/15г.; Решение № 13846/14 на ВАС по адм.д.№ 3836/14г.;
Решение №5835/14 на ВАС по адм.д.№11195/13г.
32 Решение № 6429/15 на ВАС по адм.д.№ 4133/15г. ; ешение № 8409/15 на ВАС
по адм.д.№ 10397/14 г. и др.
33 Решение на Съда от 10 април 2014 година по дело С-485:12
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при установяването на нередност компетентните органи бяха длъжни
да извършват теренна проверка.“
Възпрепятстването на проверката на място от кандидата е едно
от основанията, предвидено в ЗПЗП за намаляване на размера на плащането или за отказа за плащане34. Съществува и съюзна разпоредба,
която регламентира, че съответните заявления за помощ се отхвърлят,
ако земеделският производител или негов представител попречи на
извършване на проверка на място35. Аналогична санкция е предвидена и в чл.4, параграф 6 от Регламент (ЕС) №65/2011 на Комисията
от 27 януари 2011 г. за бенефициерите по мерките за подпомагане и
развитие на селските райони, които предотвратят извършването на
проверките.
В свое решение36 СЕС дава самостоятелно и еднакво тълкуване
на израза „попречи на извършване на проверка на място“. Съдът е
посочил, че в тежест на националната юрисдикция е да установи конкретните обстоятелства, но не би могло да се каже, че е налице възпрепятстване на проверката, когато земеделският производител или
негов представител е взел всички необходими мерки, които разумно
могат да се изискват от него, за да гарантира цялостното извършване на проверката. В това решение, СЕС тълкува и понятието „представител“ на земеделския производител. В хипотезата на отпуснати
агроекологични помощи, за които е характерно, че лицата поемат
многогодишни задължения за спазване на условията, при които се
отпускат тези помощи, осуетяването на проверката на място през някоя от годините на периода води до възстановяване на всички суми
на помощите, които вече са му отпуснати (решение на СЕС по дело
С-188/11). В това решение, съдът посочва също така в мотивите си,
че“... когато законодателят на Съюза определя условията за отпускане
на определени помощи, изключването на бенефициера поради несъблюдаване на някое от тези условия е не санкция, а просто последица
от неспазването на посочените законоустановени условия …“
По аналогичен начин СЕС се произнесе и в друго свое решение от
5 юни 2012 година по дело С-489/10 относно санкцията, наложена на
земеделски стопанин, подал заявление за единно плащане на площ,
състояща се, както в изключването на възможността за получаване
34

Чл.43, ал.3, т.3 ЗПЗП
Чл.26, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1122/2009 на Комисията
36 Решение от 16 юни 2011г. по дело С-536/09
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на помощта през годината на подаденото заявление, така и в намаляването на помощта, на която лицето би имало право през следващите
три години, с размер, съответстващ на размера на наддекларираните площи. За да прецени характера на санкцията, СЕС е анализирал
критериите, изведени в практиката на Европейския съд по правата на
човека (ЕСПЧ) по делото Engel и др. срещу Нидерландия.
По отношение на поеманите многогодишни агроекологични ангажименти от земеделските стопани, следва да се има предвид и значението на изискването за подаване на ежегодни молби (заявления за
плащане) по тях и последствията от неизпълнението му. С решение от
7 февруари 2013г. по дело С-454/11, СЕС прецени като съвместима с
приложимото към случая право на Общността, национална разпоредба, според която „… получателят на помощ, предоставена в замяна на
неговите многогодишни агроекологични ангажименти, трябва да възстанови цялата помощ, вече получена за предходните години, поради
това, че не е подал ежегодна молба…“
Често срещано основание за отказ за подпомагане е, че кандидатът е заявил площи, които не стопанисва или не отговарят на определените условията за допустимост на подпомагане37. Съдебната
практика показва, че под тази правна квалификация са подвеждани
различни фактически обстоятелства – негодни за подпомагане земи,
заети с дървесина и храстовидна растителност38, площи с различни
характеристики от заявените39, необработени части от заявени БЗС40.
В не малко случаи, основанието за отказ за подпомагане е, когато
за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не отстранено41
В тази връзка следва да се посочи, че е налице практика на СЕС,
в която се тълкува понятието „хектар, даващ право на помощ“ и в
която се посочват критерии за преценка, кога дадена селскостопанска
площ може да се приеме като част от стопанството на земеделския
производител42.
37

чл.43, ал.3, т.4 ЗПЗП
Решение на ВАС по адм.д.№ 4452/15 г.
39 Решение на ВАС по адм.д.№ 11652/14г.
40 Решение на ВАС по адм.д.№ 8258/15г..
41 чл.43, ал.3, т.5 ЗПЗП
42 Решение на Съда по дело С-61/09 и решение на Съда от 2 юли 2015 година
по дело С-684/13).
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По отношение на застъпването е налице съдебна практика на
ВАС, в която се приема, че при колизия на права на ползване, нито административният орган, нито съдът могат да преценяват в това
производство представените документи, както и въз основа на тях да
се определя право на един или друг ползвател43. В друго решение
на ВАС44 се приема, че административният орган може да преценява само формалната редовност на представените документи, а в друг
случай45 съдът приема, че административният орган следва да преценява доколко документът, който се представя установява право на
ползване.
Съгласно приложимите регламенти през различните периоди,
считано от Регламент № 1782/2003 на Съвета, преките плащания се
оторизират, тогава когато са изпълнени едновременно критериите за
допустимост на подпомагането и изискванията за кръстосано спазване, което означава спазване на законоустановените изисквания за
управлението и доброто земеделско и екологично състояние46. При
неспазване на изискванията за кръстосано спазване, размерът на намалението на помощта или пълното ѝ изключване зависи от това,
дали неспазването е поради небрежност или е умишлено. СЕС е определил тази отговорност като необективна, посочвайки, че умишленото неспазване на тези правила има обективна и субективна страна,
като обективната страна е самото престъпване на правилата, а субективната може да цели настъпването на несъответствието с правилата
или, макар и да не го цели, приема възможността да настъпи това
несъответствие47.
В рамките на съдебен спор относно наличието на предпоставките
за финансиране на проект по схема за подпомагане от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, Административният съд София-град отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз за тълкуване на чл.4, параграф 8 от Регламент (ЕС)
на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне на подробни
правила за прилагане на Регламент(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по от43

Решение на ВАС по адм.д.№ 762/15г.; решение на ВАС по адм.д.№ 5312/13г.;
решение на ВАС по адм.д.№ 10767/14г.
44 Решение № 9286/14г. на ВАС по адм.д.№359/14г.)
45 Решение на ВАС по адм.д.№ 12991/14г.
46 Глава 1 Кръстосано спазване от Регламент(ЕО) № 73/2009 на Съвета
47 Решение на СЕС от 27 февруари 2014 г. по дело С-396/12
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ношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони. С решението си ( решение от 12 септември 2013 г.
по дело С-434/12) СЕС посочва елементите от съдържанието на понятието „ изкуствено създадени условия за получаване на плащане“,
които следва да бъдат анализирани от националната юрисдикция с
цел установяване на действително преследваната цел.
Както се посочи и по-горе, настоящото изложение в никакъв случай не изчерпва всички въпроси, разрешени в практиката на Върховния административен съд, свързани с делата, образувани по жалби
срещу откази за подпомагане по схемите и мерките на ОСП, няма
претенции също така да е изчерпателно и по отношение на практиката на СЕС по тълкуване на съюзни норми в областта на схемите
и мерките по ОСП. Съдебна практика по този вид дела продължава
да се формира. Към настоящия момент са в сила нови регламенти на
Съвета и Комисията в областта на ОСП, както и някои нови национални наредби по тяхното приложение, чието приложение може да
постави пред съда въпроси, които не са били разрешавани до момента
в съдебната практика.
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КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ПРИ РАЗХОДВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА
И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
CONTROL OVER PUBLIC PROCUREMENT
IN SPENDING OF PUBLIC AND EUROPEAN FUNDS

Ирена Георгиева*
Целта на настоящия доклад е да очертае новите моменти в
действащия Закон за обществените поръчки (ЗОП), насочени към
оптимизиране на системата за контрол на обществените поръчки, а именно контролът, упражняван от страна на възложителите,
както и предварителния и последващ контрол, упражняван от Управляващи органи на различните програми, с оглед гарантиране на законосъобразното разходване на публичните средства и средствата
от европейските фондове.
The present report aims to highlight the new aspects of the acting
Public procurement law, aimed at optimizing the control system of public
procurement namely the control exercised by the public procurers as well
as the ex-ante and ex-post control exercised by the Managing Authorities
of the different Operational Programmes in order to ensure the legal
spending of public funds and EU funds.

Въведение
Изключително актуален през последните години е въпросът как
се разходват публичните средства и това е съвсем основателно, имайки предвид че възлагането на обществените поръчки представлява
ключов аспект при публичните инвестиции. Обществените поръчки се явяват фактор, определящ посоката на разходите за множество
* Ирена Костова Георгиева е докторант по финансово право в Юридическия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Административноправни науки“. Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“ на СУ „Св. Климент Охридски“.
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дружества, опериращи в сектори от обществено значение, като електропроизводство и електроснабдяване, водоснабдяване, дейностите,
свързани с добив и пренос на енергоизточници, оперирането с инфраструктура като летища и пристанища, пощенските услуги, обществения транспорт. Официалните данни сочат, че обществените
поръчки представляват около 19 % от БВП на ЕС, а около 48 % от
европейските структурни и инвестиционни фондове се изразходват
чрез обществени поръчки. Проектите в държавите членки, съфинансирани от фондове на ЕС, следва задължително да бъдат реализирани
в съответствие с приложимите правила за възлагане на обществените поръчки, които да гарантират равнопоставеност и недопускане на
дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност – все принципи, прокламирани в чл. 2 на новия
Закон за обществените поръчки. Правилното и последователно прилагане на правилата за обществените поръчки води до ползи както
за публичните администрации на национално и регионално равнище,
така и за частния бизнес и гражданите. Състоянието на пазара на обществени поръчки в България през последните години е отражение
на общата икономическа обстановка в страната. По същество той се
явява инструмент за преразпределяне на значителна част от брутния
вътрешен продукт чрез различните бюджети. Икономическата ефективност, лоялната конкуренция, прозрачността и почтеността при
разходването на публичните средства се оказват от съществено значение за запазване на доверието на гражданите в публичните власти
– доверие, което за съжаление в България е силно разклатено.
Данните, изведени от практиката, показват, че значителна част
от общия брой грешки и нарушения при разходването на средствата
на ЕС се дължи на неправилно прилагане на правилата за възлагане
на обществените поръчки. Критичните становища на Европейската
комисия (ЕК) по отношение на Системата на обществените поръчки
в България и наложените ни през изминалия програмен период финансови корекции обусловиха по категоричен начин необходимостта
от реформа в сектора. С Решение № 498 на Министерския съвет от
11.07.2014 г. беше приета Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014–2020 г. и План
за нейното прилагане. Една от основните цели, поставени в Националната стратегия, е повишаване ефективността на предварителния,
текущия и последващия контрол на обществените поръчки. Очертана
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е необходимостта от ефективно сътрудничество между всички контролни органи с оглед съгласуване на техните действия и подпомагане налагането на правилна и единна практика. Следва да се отбележи,
че взаимодействие между контролните органи по методологически
въпроси (АОП, Сметна палата и АДФИ) съществуваше и преди, но
през м. септември 2016 г. бе създаден методологичен съвет с функции
насочени към уеднаквяване на практиката по възлагане на обществени поръчки. В препоръките на ЕК доминираща роля за установяване на правилна практика е отредена на превенцията, тъй като тя в
най-голяма степен спомага за възпрепятстване допускането на грешки и нарушения. Приемането на изцяло нов Закон за обществените
поръчки (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.)
и Закон за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (Обн. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от
26.12.2015 г.) цели да се създаде една стабилна и предсказуема нормативна рамка за управление както на националния бюджет, така и на
предоставените на България средства от Европейския съюз, която да
е приложима и за следващите програмни периоди.
1. Вътрешен контрол на обществените поръчки при възложителите.
В действащия ЗОП е възприет изцяло нов подход относно вътрешния контрол при възлагането на обществените поръчки, т.е. относно контрола, упражняван от самите възложители. За пръв път са
регламентирани отделни елементи от системата за управление на обществените поръчки, които трябва да се въведат от възложителите
– вътрешни правила и специализирано звено, които са задължителни
само за част от публичните възложители, и досиета на обществените
поръчки – задължителни за всички възложители.
С действащия ЗОП законодателят изостави установеното от 2009
г. със ЗОП (отм.) изискване всички възложители да разработят и
прилагат вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки.
Всяка финансова инспекция на АДФИ и всяка одитна проверка на
Сметна палата стартираха с детайлно запознаване от страна на проверяващите органи с Вътрешните правила за възлагане на обществените поръчки на възложителя. Това беше съвсем нормален подход с
оглед статута на вътрешните правила, имащи сила на нормативен акт
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за възложителя, който ги е приел. В действащия ЗОП има съществена
разлика спрямо отменения, а именно – вече не става въпрос само за
вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, а за управление на жизнения цикъл на обществените поръчки. Идеята е в тях да
се обхване цялостната организация на провеждане на обществени поръчки от възложителя – от прогнозирането и планирането, през подготовката и провеждането, до сключването, изпълнението и контрола
на договорите за обществените поръчки. Следва да се отбележи, че
действително с избора на изпълнител не приключват обществените
поръчки и че контролът за изпълнение на възложените договори има
ключово значение за икономичното, ефективно и ефикасно разходване на публични средства. Практиката за получаване на оферти, които
включват например нереалистични срокове, доведе до препоръки при
провеждане на предварителен контрол в документациите за възлагане на поръчките да бъдат определени изисквания, които ограничават
нереалистичните предложения като минималните срокове за изпълнение и максималните гаранционни срокове. Освен това, по реда на
отменения ЗОП на обосновка на „изключително благоприятно предложение“ (чл. 70 ЗОП (Отм.) подлежаха всички предложения на участниците, които се оценяват и които имат цифрово изражение, включително предлаганите срокове. По реда на действащия ЗОП предлаганите срокове не подлежат на обосновка, поради което възложителите
следва да се предпазят от получаване на нереалистични предложения
като включват минимални и максимални граници на предложенията,
които не подлежат на обосновка.
Различен е и подходът по отношение на възложителите, за които
се отнася задължението за вътрешни правила. Ако ЗОП (отм.) не допускаше никакви изключение и абсолютно всички възложители бяха
задължени да имат вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки и те да бъдат публикувани на профила на купувача, то
с чл. 244, ал. 1 сега действащият ЗОП въвежда правило, че публичните възложители (не и секторните), когато се разпореждат с годишен бюджет, равен или по-голям от 5 млн. лв., задължително приемат
вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки. Важен момент е, че в посочения размер на бюджета са включени
всички средства, а не само тези, които се разходват чрез обществени
поръчки. Законът прави изрично уточнение, че когато публичният
възложител ползва и/или управлява средства от различни европейски
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фондове и програми, той ще следва да калкулира тези средства в размера на бюджета с оглед преценка на необходимостта от приемане на
вътрешните правила.
В ЗОП и ППЗОП към настоящия момент не е предвиден срок за
приемане на новите вътрешни правила. Ако все пак възложителят
утвърди такива, те вече няма да подлежат на публикуване на профила на купувача, т.е. няма да са публични и общодостъпни, съответно кандидатите и/или участниците в обществените поръчки няма
как да са запознати с тях. Този подход на законодателя крие редица
рискове, тъй като рязко контрастира с принципа за публичност и
прозрачност. Фактът, че кандидатите и/или участниците в обществените поръчки не могат да се запознаят с вътрешните правила на
възложителя, може да доведе не само до ограничаване техните възможности за обжалване на процедурите, но и до сериозни затруднения при подготовка на подходяща оферта1 за съответната обществена поръчка. При провеждане на обществените поръчки на ниски
стойности във вътрешните правила могат да бъдат разписани правомощия на комисията, назначена за разглеждане и оценка на постъпилите оферти, с които правомощия участниците ще са в обективна
невъзможност да се запознаят при подготовка на офертите си. Това
би могло да доведе от една страна до липса на оферти, удовлетворяващи потребностите на самия възложител, а от друга да създаде
реални предпоставки за фаворитизиране от страна на възложителя
на един или друг участник.
Съществен момент в новия ЗОП е, че липсата на вътрешни правила няма да води до санкциониране на възложителя, доколкото към
момента липсва състав за административно нарушение тази насока.
Оказва се, че макар и императивна, за нормата, вменяваща задължение на публичните възложители, отговарящи на съответните условия,
да приемат вътрешни правила, не е предвиден никакъв механизъм,
гарантиращ нейното прилагане. Практиката обаче показва, че вътрешните правила имат ключова роля при правилното и адекватно
прогнозиране на потребностите и планиране на провеждането на обществените поръчки. Това законодателно решение по никакъв начин
не кореспондира с препоръките на ЕК, свързани с необходимостта
от превенция. Анализът на нередностите в областта на обществени
1
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поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите през
2014 г., изготвен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към Министерство на финансите (ИА ОСЕС), показа, че най-голям дял от установените нарушения – около 40% през
2014 г., са свързани с подготовката на обществените поръчки за възлагане и тяхното обявяване. Правилно разписани вътрешни правила
за управление на цикъла на обществените поръчки, реално пригодени към структурата на самия възложител, и тяхното последователно
прилагане биха снижили опасността от допускане на тези нарушение
до минимум. За съжаление, все още голяма част от възложителите
възприемат вътрешните правила като допълнителна административна тежест, ограничаваща свободата им на действие при провеждане
най-вече на обществените поръчки с ниска стойност, отколкото като
ръководство, подпомагащо дейността им, включително на комисиите
– помощен орган към възложителя, каквото е реалното им предназначение. В същото време липсата на състав за административно нарушение в тази насока ще „освободи“ възложителите от задължението
им да приемат такива.
Възложителите имат възможност да включат във вътрешните
правила за управление на цикъла на обществените поръчки подходяща процедура, която да съответства на изискванията за последващ
контрол, упражняван както от Сметна палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, така и от управляващите органи на оперативните програми. Също така е подходящо да се проследи алгоритъмът, който се прилага в одитната дейност, както и използваните от
одиторите контролни списъци за проверка на различните процедури
за възлагане на обществени поръчки.
Осигуряването на условия за учене и прилагане на добри практики от страна на служителите, ангажирани с планиране, провеждане и
контрол на обществените поръчки, е друга възможност, която е препоръчително възложителите да прилагат по подходящ начин.
Следващ елемент от системата за управление на обществените
поръчки, който трябва да въведат част от публичните възложители, е
изграждането на специализирано звено, отговорно за управление на
цикъла на обществените поръчки. Задължението се отнася само за
тази част от публичните възложители, за които са налице следните
условията, предвидени в чл. 245, ал. 1 ЗОП:
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1. Годишният бюджет, включително средствата, предоставени по
линия на различни фондове и програми на Европейския съюз да е на
стойност над 20 млн. лв.;
2. Средногодишният брой проведени процедури за възлагане на
обществените поръчки през предходните три години да надвишава 20.
Това специализирано звено е вътрешно, т.е. възложителите, за
които са налице цитираните условия, са задължени да изградят звеното като част от администрацията си, като тук вече законодателят е
предвидил срок – до 31.12.20162г. Идеята е това звено да поеме основните отговорности в цялостния процес по възлагане, включително
дейностите по прогнозиране, планиране, подготовка и провеждане на
обществените поръчки, сключване на договори и контрол по тяхното
изпълнение3. Това означава, че служителите следва да имат профил,
позволяващ им да изпълняват функциите на всеки етап от процеса на
управление на обществените поръчки.
Всеки възложител има собствени процедури и начини за организиране на управлението на проектите и обществените поръчки. В контекста на финансирането от ЕСИФ, договорите за обществени поръчки
се възлагат в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, като е необходимо възлагането на една или повече
обществени поръчки. Проектите, за изпълнението на които е необходимо възлагането на няколко обществени поръчки, изискват внимателна координация и е възможно да бъде разписана процедура за това.
Често грешките се дължат на недостатъчно планиране особено в началните етапи на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Следва да се отбележи, че управлението на възлагането е един от
процесите, свързани с управлението на проекти, независимо от техния характер и сложност, както в публичния, така и в частния сектор.
Това е възможната причина в действащия ЗОП да е възприето понятието „управление на цикъла на обществени поръчки“ по аналогия с
управлението на жизнения цикъл на проекта. По този начин принципите и практиките на доброто управление на проекти се възприемат и
при управлението на възлаганията на обществени поръчки. Отделно
от това. отговорността на управлението на възлаганията най-често е
на ръководителя на проекта. Изпълнението на мащабни и комплексни
2
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проекти изисква провеждане на сложни, рискови обществени поръчки на висока стойност, което налага възприемането на формализирани процедури на управление, наблюдение и контрол, включително по
отношение на поръчките. Също така, в методическо ръководство на
ЕК е използвано понятието „управление на проекти“ като синоним на
„управление на обществени поръчки“4.
Съществуването на специализирано вътрешно звено за управление на обществените поръчки е законодателно решение, което ще
позволи на възложителите да подобрят процесите на управление и
контрол на обществените поръчки, както и да се подобри административния капацитет за управление на проекти, включително в областта на управлението на възлаганията и договорите. Това е особено
важно, предвид описанието на нарушенията, за които се предвижда
налагането на финансови корекции съгласно Методологията за определяне на финансови корекции 5– това са нарушения, свързани с
провеждането и възлагането на обществени поръчки.
Подобряването на капацитета за управление на възлаганията и
договорите е пряко свързан с административния капацитет на възложителите по ЗОП, както и с възможността да получат финансиране
по програми, съфинансирани чрез ЕСИФ, и успешно да бъдат приключени проектите, т.е. средствата да бъдат изцяло верифицирани и
платени.
Досиетата на обществените поръчки са третият елемент от системата за управление на обществените поръчки при възложителите, въпреки че е уредено в друга част на ЗОП6 (чл. 121 ЗОП). Става дума за
задължението им да съставят, поддържат и съхраняват досие на всяка
обществена поръка. Това задължение, като част от вътрешния кон4

Виж „Обществени поръчки – Ръководство за специалисти относно избягване
на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове“
5 Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондове, кохезионния фонд на
европейския съюз, европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
европейския фонд за рибарство и фондовете от общата програма "солидарност и
управление на миграционните потоци"
6 Виж Марков, М.; Димова, Е.; Александров, А.; Кацарова, А. „Обществени
поръчки“
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трол, е израз на правилото за документиране на процеса и следва да
бъде изпълнено от всеки възложител – както секторен, така и публичен. Информацията в досието на обществената поръчка следва да се
организира по начин, който да дава възможност за хронологична проследимост на всички действия на отговорните длъжностни лица, във
връзка с подготовката, провеждането, приключването и отчитането
на изпълнението на обществената поръчка. Възложителят определя
едно или повече длъжностни лица, които организират съдържанието
на досието и документират движението на документите в него. Задължение на Възложителя е да осигури необходимите условия, като
съответно и отговаря за съхранението на досието на обществената
поръчка. Досиетата и информацията се съхраняват за срок от 5 години, считано от датата на приключване изпълнението на договора
за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата. Сроковете за съхранение на досиетата могат да бъдат удължени,
в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи,
одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на
средства по проекти и програми от Европейския съюз.
Досиетата на обществените поръчки играят съществена роля при
верифицирането на разходите от управляващия орган. Към всяко искане за междинно и/или окончателно плащане се прилагат писмени
доказателства, като включените в искането разходи се доказват въз
основа на заверени фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност и на други изискуеми документи съгласно приложимото законодателство. Когато средствата са разходени или е следвало да бъдат разходени по реда на ЗОП, управляващият
орган изисква именно досиетата на съответните обществени поръчки. В случай че възложителят не е изпълнил задължението относно
тяхното съхранение, това може да доведе до частично верифициране
на съответните разходи или възстановяване на платена безвъзмездна
помощ, дори на практика бенефициентът да е изпълнил всички изисквания на ЗОП по провеждане на обществената поръчка.
2. Предварителен контрол.
Новият ЗОП регламентира четири вида предварителен контрол:
 Контрол чрез случаен избор по чл. 232 ЗОП;
 Контрол върху процедурите на договаряне по чл. 233 ЗОП;
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 Контрол върху някои изключения от приложното поле на закона по чл. 234 ЗОП;
 Контрол при изменение на договор за обществена поръчка по
чл. 235 ЗОП.
Целта на настоящото изложение е да разгледа подробно първият
вид контрол, а именно контрол чрез случаен избор по чл. 232 ЗОП.
Органът, на когото е възложено упражняването на контрола чрез
случаен избор по чл. 232 ЗОП, е Агенцията по обществените поръчки
(АОП), т.е. това е външен контрол. На първо място, това е контрол
за законосъобразност – засяга спазването на закона при определяне
условията на обществените поръчки. Съгласно чл. 229, ал. 2 ЗОП с
контрола чрез случаен избор и като цяло с упражняването на предварителния контрол, АОП оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Контролът чрез
случаен избор засяга всички видове възложители по смисъла на ЗОП
– публични, секторни и възложители за конкретен случай. Този контрол не изключва последващия контрол, упражняван от Сметна палата и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).
Тъй като ще обхване най-голям брой случай, контролът чрез случаен избор ще бъде основният вид предварителен контрол. В обхвата
на този вид контрол попадат потенциално всички видове процедури7
по ЗОП, които подлежат на публикуване в Регистъра на обществени
поръчки (РОП)8. В закона са предвидени две изключения от този общ
принцип. На първо място, това са процедурите, провеждани по реда
на чл. 148 – 175 ЗОП – поръчки в областите отбрана и сигурност. На
второ място, това са поръчките, обхванати от контрола по чл. 229, ал.
1, т. 6 ЗОП. Става въпрос за поръчки, по които изпълнителният директор на АОП осъществява контрол – процедури на договаряне без
предварително обявление и договаряне без предварителна покана за
участие (чл. 18, ал. 1, т. 8 и 9 ЗОП). Целта е да не се допуска дублиране на основанията за упражняване на предварителен контрол.
Процедурите, които ще бъдат контролирани от АОП, ще се определят чрез случаен избор по методика, утвърдена от изпълнителния
директор на АОП, която отчита нивото на риск –отчитат се рискови
фактори с определена тежест. Самият контрол се осъществява на два
етапа:
7
8

Виж чл. 18 ЗОП
Виж чл. 36 ЗОП
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1. преди оповестяване откриването на процедурата – върху проектите на решение, обявление, технически спецификации, а когато
критерият за възлагане не е най-ниска цена – и върху проекта на методиката за оценка;
2. след оповестяване откриването на процедурата – върху решението и обявлението, публикувани в РОП, методиката за оценка
и техническите спецификации, включително върху работата на
комисията.
Когато откриването на процедурата се оповестява с предварително обявление, контролът ще обхваща и поканата за потвърждаване на
интерес преди и след нейното изпращане до лицата, заявили интерес.
Важен момент от провеждането на предварителният контрол за
случаен избор са неговите последици. Становищата, които се изпращат на възложителя, не са задължителни за него. Възложителят може
да се съобрази с тях и да предприеме съответните корективни мерки,
но може и да не вземе предвид направените констатации, като в този
случай е длъжен да мотивира неприемането на отправените от АОП
препоръки. Кой от двата хода ще предприеме е изцяло в оперативната
самостоятелност на възложителя, пременяйки рисковете от действията си, доколкото за АОП съществува задължение да изпрати окончателното си становище за сведение и изпълнение и на органите за
последващ контрол по чл. 238, ал. 1 ЗОП за сведение и предприемане
на съответните дейстивя.
С разширяването на контролните правомощия на АОП, основно
чрез този изцяло нов механизъм за контрол, изпълнителната власт
възложи големи надежди именно контролът да се справи с много от
слабостите, констатирани през последните години в Системата на
обществените поръчки в България. Поредната оценка на Европейската комисия обаче никак не беше положителна. С част от препоръките на Комисията към икономическата политика на държавите
членки за 2016 г. отново бе застъпена темата за обществените поръчки в България. Подобряване на процедурите и контролът върху
провеждането на обществените поръчки, както и засилване на капацитета на отговорните звена и на Агенцията за обществени поръчки
– това е препоръката на ЕК към България, публикувана в рамките
на т.нар. „Европейски семестър“. За пореден път особен акцент бе
поставен именно на предварителния контрол. Част от специалните
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препоръки9 за България гласят– т. 13 „Системата за възлагане на
обществени поръчки в България продължава да страда от структурни слабости, включително системни нередности в процедурите
за възлагане на обществени поръчки, липса на административен
капацитет и недостатъчни механизми за контрол, съчетани със
систематично обжалване в съдилищата, което често забавя дейностите на място. Преходът към изцяло електронни обществени
поръчки отбеляза само ограничен напредък. Недостатъците в българската система за възлагане на обществени поръчки доведоха до
прекъсване на плащанията и финансови корекции в програмите за
финансиране от ЕС и засягат също бизнес средата в по-общ план“
Особен проблем са процедурите за възлагане на обществени
поръчки, които са възпрепятствани и от често променящата се нормативна уредба. Посочено е още, че предварителните проверки на
процедурите често се извършват по формален начин. Същевременно обществените поръчки са обект на припокриващи се последващи
проверки, които понякога водят до различни констатации.
Обективно погледнато, голяма част от тези коментари се дължат
по-скоро на проблемите, констатирани през отминалия програмен период, отколкото да са реално отражение на настоящия момент. С поставяне на главния акцент върху превенцията, очакванията са новият
предварителен контрол чрез разширяването на неговия обхват да реши
много от тези проблеми. Макар и възприет, предварителният двуетапен контрол, който влезе в сила на 01.09.2016 г. и който се извършва
към момента, се препоръчва разширяване на същия без ограничение
от прогнозната стойност на обществената поръчка и с проверка на техническите спецификации. Логично би било по този начин съществени
елементи на поръчката в по-голямата си част да бъдат подложени на
преглед преди процедурата да бъде реализирана и договорът възложен.
Нещо повече, това ще допринесе за намаляване на случаите, в които
възложителят е определил изисквания в спецификациите, които не отговарят на предмета и сложността на поръчката. Открит остава въпросът и за капацитета на възложителите да оценяват офертите за съответствие с определените изисквания, както и да провеждат контрол за
съответствие на изпълнението на договорите с тези изисквания. Важно
9

Виж „ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на България за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2016 г.“
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е да се отбележи, че използването на дискриминационни технически
спецификации е основание за налагане на финансова корекция10.
В теорията е застъпено становището11, че с разписаните в ППЗОП
правила за извършване на външен предварителен контрол от АОП,
препоръки от ЕК ще бъдат спазени, но повече като форма, отколкото
като същност и съдържание а дори и че вместо засилване на контрола, извършван от АОП, би могло се стигне до намаляване на неговия
обем и на практика да се проверяват по-малко процедури, отколкото
при досега действащия ред.
Следва да се има предвид, че резултатите и ефективността на предварителния контрол тепърва ще бъдат реално оценявани в процеса на
работа. Съкращаване на срока за осъществяване на предварителен
контрол чрез случаен избор, отчитане важността на наличното европейско финансиране, разписване на механизъм за осигуряване на професионална компетентност във връзка с проверката на техническите
спецификации ще допринесе в значителна степен за по-голямата оперативност и бързина на предварителния контрол – важна стъпка в успешното усвояване на средства от ЕСИФ и след периода 2014 – 2020 г.
3. Предварителен и последващ контрол, упражняван от
Управляващи органи на програми по примера на Оперативна
програма „Регионално развитие“ (ОПРР), Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) и Програма за развитие на селските
райони (ПРСР)
Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани чрез ЕСИФ, съобразно особеностите на всяка от тях и отделно от АОП, АДФИ и Сметна палата, упражняват предварителен и/
или последващ контрол относно законосъобразността на възлаганите
10

Съгласно т.11 от Приложение към чл. 6, ал. 1 от Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и
изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от
Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“
11 Виж Стоянов, И. „Превантивно за контрола: Предизвикателства и възможни
решения при предварителния контрол на процедури за възлагане на обществени
поръчки по новите правила“
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обществени поръчки. Задължението за предоставяне на документи и
информация от страна на бенефициентите е уредено в договорите за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Важно е да се направи уточнението, че част от публикуваните към момента указания
за осъществяване на контрол на процедури за възлагане на обществени12 са съобразени с разпоредбите на отменения ЗОП, като предстои
издаването на нови такива, които да отразяват промените, наложени
от действащия ЗОП. От наличните указания обаче могат да се направят основателни предположения за обхвата на контрола и процедурите, които следва да бъдат прилагани.
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА)
осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на
ДФЗ-РА указания за предварителни проверки и последващ контрол13.
Указанията се публикуват в срок до три месеца от крайната дата за съответния период на прием, като същите все още не са официално публикувани. Предварителната проверка като процедура е аналогична на
предварителния контрол, извършван от АОП. Тази проверка включва
преглед на списъка на планираните обществени поръчки, който съдържа описание на вида на процедурата и нейната стойност, и приложените към него досиета на обществените поръчки, изискванията
на възложителя за лично състояние, икономически и финансови възможности и технически възможности (критериите за подбор), както
и на методиката за оценка. ДФЗ-РА извършва последващ контрол за
спазване на процедурите за определяне на изпълнител за всеки проект със сключен договор за предоставяне на финансова помощ14. Последващият контрол се осъществява преди извършване на плащане. В
случай че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, ДФЗ-РА може да наложи
12

Публикувани са актуални към юли 2016 г. Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР
2014–2020.
13 Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за
прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
14 Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г.
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финансови корекции, да откаже изплащането на безвъзмездната помощ, както и да изиска възстановяване на част или цялата финансова
помощ за разходите, направени в резултат на процедурата, проведена
незаконосъобразно. Последващият контрол се осъществява посредством преглед на цялата документация от проведените обществени
поръчки и завършва със заключение за тяхната законосъобразност.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 (УО на ОПРР) осъществява последващ контрол на
проведените обществени поръчки за възлагане на строителство / доставки / услуги в изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ. Правилата и изискванията за осъществяване на последващ
контрол са определени в „Указания във връзка с осъществяването на
последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от бенефициенти“, които са налични на официалната страница
на програмата. На същата страница са публикувани и допълнителни
информационни материали и указания относно често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени от одитните органи при извършени одити на УО на ОПРР и свързаните с тях
препоръки, прилаганите контролни процедури от страна на управляващия орган и одитния орган (Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“).
Бенефициентите следва да представят: досиетата на обществените поръчки по чл. 121 ЗОП – документите свързани с работата на
комисията – помощен орган към възложителя; офертата на участника,
който е избран за изпълнител, сключения договор и представените от
него документи преди сключване на договора, както и други документи, съобразно спецификата на проведената процедура. Бенефициентите също така представят актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата, в случай на обжалване, своето становище по жалбите, както и
всякакви други документи, свързани с обжалването.
Последващият контрол включва проверка за законосъобразното
възлагане на всички договори в изпълнение на договорите за БФП.
Заключение от страна на УО на ОПРР, че процедурите са възложени
законосъобразно е условие за извършване на плащане.
Аналогична информация и документи се изисква от бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020. На страницата на УО на ОПОС са налични Указания до възложителите на обществени поръчки – бенефициенти по Оперативна програма „Околна
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среда 2014–2020г.“ за документите, които следва да съдържат досиетата на обществени поръчки, подлежащи на контрол за законосъобразност от страна на УО на ОПОС.
За да бъде изпълнението на всеки един проект целесъобразно, е
препоръчително всеки бенефициент да подготви подробен план за
действие с конкретни задачи, подлежащи на изпълнение, отговорните за това лица и очакваните резултати. Този план за действие не
подлежи на проверка от УО, но ще улесни процеса на изпълнение на
проекта и ще даде възможност да се съобрази времето и ресурсите за
изпълнение на задачите. В плана за действие следва да бъдат идентифицирани възможните рискове и мерки, които да намалят въздействието им. В контекста на провеждане на процедурите за възлагане
на обществените поръчки, това ще намали риска за изпълнение на
дейностите в последния възможен момент, поради обжалване на документацията за участие или провеждане на оценката на офертите.

Заключение
в настоящото изложение бяха посочени ключови моменти при
упражняването контрол по отношение за законосъобразното възлагане на обществени поръчки, финансирани с публични средства и средства от програми, финансирани от ЕСИФ, както и възможни действия
на възложителите. Важността на темата кореспондира със значението
на ЕСИФ за финансиране на публичните инвестиции в България, доколкото правната уредба на финансовите отношения, свързани с тези
фондове, е от особена важност за успешното усвояване на средствата
от тях.
През първите седем години от членството си в ЕС страната ни е
усвоила общо 5,4 милиарда евро от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за регионално развитие. Между 2007 и 2013 година кохезионните средства от фондовете на ЕС (от регионалния, социалния и
кохезионния фонд) са представлявали 38,7 на сто от публичните инвестиции у нас, като този дял е достигнал 58 на сто през първите две
години от програмния период 2014–2020 г15. Това подчертава изключителната важност на средствата от ЕСИФ за реализиране на публич15

Политиката на сближаване в действие: основни резултати от инвестициите
на ЕС в периода 2007–2013 г., доклад на ЕК, публикуван на 7 октомври 2016 г.
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ни инвестиции и свързаната с това система на контрол за осигуряване
на законосъобразно възлагане и изпълнение на договори.
Изграждането и функционирането на адекватна система за вътрешен контрол е предизвикателство пред възложителите в тяхното качество на бенефициенти на средства от програми, финансирани чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това може да
бъде постигнато чрез постоянно поддържане на процедурите и правилата, прилагани в администрацията на всеки отделен бенефициент,
в съответствие с нормативната уредба и с процедурите и изискванията на управляващите органи за предварителен и последващ контрол,
които същите упражняват. Положителните ефекти от това могат да
намерят реален резултат в ограничаване до минимум на основателните финансови корекции по изпълняваните от тях договори за безвъзмездна финансова помощ.
А с оглед на въведената със Закона за управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове възможност за
обжалване по реда на АПК на актовете, с които се налагат финансови
корекции, е предизвикателство изграждането на капацитет за ефективна защита срещу налагането на корекции.
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УРЕДБАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР
В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
REGULATION OF THE ADMINISTRATIVE CONTRACT
IN THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE CODE

проф. д.ю.н. Цветан Сивков*
Нормативната уредба има за цел да уреди по подходящ начин
вече съществуващи обществени отношения по начин, който е подходящ за обществото и за държавата. Съществува и друга цел, която
е естествена да съвременния етап от развитието на света. Тя е да
се създават условия за развитие на нови или нововъзникващи обществени отношения. Такова е положението с административния
договор.
До скоро административният договор бе само теоретична абстракция. Той съществуваше като история, като теоретични обобщения и
като описание на явления, които съществуваха в практиката и служеше за тяхното обяснение. Като история административният договор
съществуваше при т.н. „планови договори и планови доставки“. Такова положение е описано от П.Стайнов.1 Това е вече минало. След това
постепенно икономиката и обществото се развиха и след промените
и нашето присъединяване към ЕС се наложи да се възприемат редица
нови правни институти и механизми. Така постепенно стигнахме до
необходимостта от възприемането на административния договор. Това стана постепенно, но беше неизбежно. То произтича от същността
на ЕС като обединение на свободни и демократични държави, в които
е възприета пазарната икономика. В него, в административния договор са въплътени основните принципи на ЕС – солидарност между
държавата и бизнеса за постигане на значим важен резултат в полза
на обществото.
Към настоящия ден изразената теза, че административният дого* Преподавател по административно право и процес в СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“
1 Стайнов, П., Теория на административния договор и социалистическото
право.С., Год. на СУ, 1960г.
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вор е понятие на теорията вече не отговаря на истината.2Той намери
своето място в законодателството. През 2015г. бе приет и обнародван
Законът за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/. Там за пръв път бе споменато
понятието „административен договор“ като легално, законово понятие. По-късно бе прието изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс – през 2016г. Тук бяха уредени принципните
положения – определение, страни, недействителност на административния договор. Не може да се подкрепи тази политика на законодателя – първо да уреди специален вид административни договори – тези
за управление на средствата на от европейските фондове и след това
– общите положения. В следващите редове ще представя анализ на
приетите разпоредби в АПК.
На първо място трябва да подчертаем, че споразумението и административния договор са уредени като част от предмета на АПК.
Критиката, която може да отправим тук е, че чл.1, т.8 е с нарушена
систематика. На първо място трябва да се посочи административния
договор, а след това – споразумението. Такава е логиката, а също и
подредбата, която е правилно е избрал законодателят.
Административният договор е поставен систематично преди споразумението –той е в чл.19 и сл., а споразумението е в чл.20 на АПК.
Това е правилно. Административният договор е основан и е създаден за задоволяване на обществения интерес, даже на някои места
се говори за значим обществен интерес. Напротив, споразумението
се занимава като правило с личния пряк и непосредствен интерес.
Така е отразена логиката – първо трябва да се уреди обществения, т.е.
по-общия по-съществения интерес – интерес от по-висок порядък, а
след това – личния, т.е. на отделни граждани и организации. Това е и
логиката на ЗУСЕСИФ – тук водещ е обществения интерес.
Може да се изрази надеждата, че логиката ще бъде развита и ще
се премине към правилното от систематична и логическа гледна точка – изработване и приемане на закон за административните договори
или даже кодекс за административните договори. Така ще се отдаде
дължимото на обществения интерес и той ще бъде обособен от личния. Сега в АПК, който основно е насочен към личния интерес/като
че ли с изключение на уредбата на нормативните актове/, с договора
2

Сивков, Цв., Споразумението по Административнопроцесуалния кодекс, С.,
Сиела, 2012г., с.28
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се съдържат и правилата за решаване на обществени въпроси. За сега
той се доближава до идеята за ненайменованите договори – от това
понятие не може да се съди за неговото съдържание и особености. В
гражданското право повечето договори са с наименование и особености – заем, наем, покупко-продажба и др. Има и такива от категорията
ненаименовани договори. Освен това с един нов, самостоятелен закон
ще се създадат общи правила за обществени поръчки, за концесии, за
публично-частно партньорство, за средствата от европейските фондове и др. Така може да създадат общи правила за страните, за процедурите, за недействителността и др. А и по този начин административните договори ще намерят своето достойно място в материалното и
процесуалното административно право. Той ще започне да се изравнява по значимост с административните актове като юридически факт в
административното право, като форма на изпълнителна дейност. Това
е важно за демократизиране на изпълнителната дейност, за нейното
доближаване до интересите на недържавните субекти на правото.
Административните договори са елемент от участието на прокуратурата в административния процес. Прокурорът, съобразно допълнението в чл.16, ал.1,т.1, може да предприема действия за отмяната
споразумения и административни договори.
Разпоредбата на чл.19а е наименована „Определение на административен договор“. Наименованието на разпоредбата трябва да дава
информация за съдържанието на текста. Тук законодателят се е разминал с това изискване – чл.19а се нарича „Определение на административен договор“. А когато бъде разгледан внимателно, то ще видим, че тук законодателят е уредил и материята на договор – значим
обществен интерес, и формата, и съдържанието. В същност определението се съдържа само в чл.19а, ал.2 – писмено съглашение между административен орган, от една страна и граждани и организации – от
друга. Препоръката ми към законодателя когато усъвършенства това
законодателство е да направи необходимите разграничения – определение, страни, форма, съдържание.
Друг важен въпрос, който заслужава внимание и вероятно ще
бъде предмет на изследване в съдебната практика е употребата на
понятието „обществен интерес“. Тук имам предвид само чл.19а-ж,
а не целия кодекс. Няколко пъти се използва това понятие – чл.19а,
ал.1 – значим обществен интерес; чл.19г, ал.1 – обществен интерес
и неговата защита; чл.19д, ал.2 – обществен интерес като основание
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за прекратяване на административния договор;чл.19е, ал.2 – при недействителността. Според мен това налага понятието „обществен
интерес и значим обществен интерес“ да бъдат дефинирани. Става
дума за значителни средства и ресурси и не може да се остави на администрацията сама да дава съдържание на това бланкетно понятие.
Не бива тя да определя неговото съдържание и да се чака съдебната
практика да установи критерии за обществения интерес.
Това е важно и поради факта, че уредбата на административния
договор има общ характер тя е насочена към основните правила, а
спецификата ще се прояви в специалните закони – напр. ЗУСЕСИФ.
Може да се оправи критика и към чл.19а, ал.3. Тук е установено
минимално необходимото съдържание – страни, предмет, съдържание, дата на сключване и подписи на страните, ако друго не е установено в специален закон. Според мен това не е вярно. Не е възможен
договор без предмет, съдържание, дата и подписи. Специалният закон
може да определи само нещо друго, нещо допълнително, нещо специфично, но не може без посочените предмет, съдържание, дата, подпис, съдържание. Без тях няма валиден юридически акт, в това число
и договор, пък бил той и административен. Дори към него изискванията трябва по правило да са по-високи, защото става дума за значим
обществен интерес и за участието на държавната администрация.
Съществува още един важен въпрос, който заслужава внимание.
В чл.19б, ал.5 от АПК са описани правилата при неотложност и при
извънредни обстоятелства. Не мога да си представя, че когато става
дума за значим обществен интерес, ще има неотложност и извънредни
обстоятелства. При неотложност и извънредни обстоятелства едва ли
ще може да се стигне изобщо до процедурата за сключване и изпълнение на административен договор. Вероятно тогава ще се действа
при условията, характерни за извънредните и критичните ситуации.
С тези няколко бележки по текста на измененията и допълненията
на АПК от 2016 г. поставям няколко важни и според мен, принципни
въпроса на вниманието на професионалната общност. Надявам се, че
те ще станат предмет на обсъждания и ще породят дискусия. Това
е важно, както за развитието на законодателството, така и за решаването на практически въпроси, свързани с развитието на бизнеса и
социалното дело.
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ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ
НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР
ПО РЕЖИМА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ON SOME ASPECTS OF THE ADMINISTRATIVE
CONTRACT BY THE LAW OF MANAGEMENT
OF EUROPEAN STRUCTURAL
AND INVESTMENT FUNDS ACT

Господин Тонев*
Договорът представлява институт, приложим и в частното, и
в публичното право, но за разлика от частноправния договор, които
е анализиран от доктрината в детайли и е често срещан в практиката, административният договор в България досега не е проучен в
достатъчна степен и поради това не се използват пълноценно възможностите, които той разкрива. ЗУСЕСИФ въведе за пръв път
в обективното право този институт и това постави проблема за
договорните правни отношения, развиващи се между управляващия
орган и бенефициера. Настоящият доклад представя част от особеностите на контракта, които се предопределят, от една страна,
от публичната цел, за постигането на която се сключва и изпълнява
договорът, а от друга – от специфичния му предмет – бюджетни
финансови средства, които при реализацията на проект трябва да
се трансформират от бенефициера в друго благо, което да задоволи
общесвен интерес. Безспорно най-съществената отлика на административния от частноправния договор е методът на правно регулиране. Държавата встъпва в договорно правно отношение без да е
лишена от своя imperium, но това не прави контракта невъзможен.
Докладът представя развитите в частното право принципни нача* Студент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“
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ла за свободата на договаряне, автономията на волята, pacta sunt
servanda и равенство на волите в нов контекст и търси тяхната
приложимост в рамките на договора за предоставяне на безвъзмзднна финансова помощ.
The contract is an institute, applicable both in the private and in
the public law, but unlike the contract used in the private law, which
is a common practice and is analyzed by the doctrine in detail, the
administrative contract is not been examined sufficiently in Bulgaria and
therefore the opportunities, which it brings are not fully used. The special
Act for Management of the Funds from the ESIF (ZUSESIF) introduce
this institution for the first time in the objective right and place the issue
for the contractual legal relationship arising between the Managing
Authorities and the beneficiaries. This report presents some of the specifics
of the contract, which are predetermined, on the one hand, because of the
public purpose for which implementation the contract is signed, and on
the other hand – from its specific subject – funds from the budget, which
during the project implementation must be transformed by the beneficiary
in another benefit that will satisfy social interest. Undoubtedly, the most
significant difference between the contract used in the private law and the
administrative contract is the method of legal regulation. The state enter
into contract relationship without being deprived of its imperium, but it
does not make the contract impossible. The report presents the already
developed, in the private law, principles as the contractual freedom, the
autonomy, pacta sunt servanda and the equality of wills in a new context
and seeks their applicability under the contract for grant provision

I. Въведение
1. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Проблемите относно финансовото управлението и контрола на
публичните средства1 традиционно са обект на интерес. Това правило
1

Легална дефиниция на понятието „публични средства“ – ЗФУКПС, Обн. ДВ.
бр.21 от 10 Март 2006г., посл. изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., ДР §1, т.1; вж. също
„публичен разход“ – член 2, т. 15 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими
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в пълна степен е валидно и при разходването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
При все че ЕСИ Фондове са част от бюджета на Европейския
съюз, те се разходват чрез система на споделено управление между
Европейската комисия и държавните органи на отделните държави
членки.2 Правото на Съюза оставя на държавите членки известна самостоятелност при определяне режима на управление на средствата
от ЕСИФондове. Българският законодател обаче дълго време отлагаше произнасянето си със законов нормативен акт и създаването на
трайната уредба на материята на управлението и контрола на средствата от ЕСИФ.3В края на миналата годита бе приет и влезе в сила
Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.4
2. Административно договаряне и публичен интерес
Днес се признава възможността държавата при задоволяването
на общесвения интерес, към който е насочена дейността й, да ползва
инструментариум, който не се ограничава единствено до традиционните административни актове, но включва и опцията за сключване
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, ОВ 2013 L 347/320.
2 Вж. Член 59 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета, ОВ 2012 L 298/1 и Член 72, 73 и 74 Регламент (ЕС) № 1303/2013.
3 Забавяне беше обект на критика – Янкулова, С., ‘Договорът за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз – форма на упражняване на държавната власт и правото на защита’(2015)Адвокатски преглед 1/2015, с. 8 – 33; Goleminova, S.,‘CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES FACING THE LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK
FOR THE MANAGEMENT OF EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT
FUNDS IN BULGARIA’ (2015) European Structural and Investment Funds Journal.
Special Issue on Practices and Experiences from Member States and Beneficiaries. No
4/2015, Number 4, 239 – 243.
4 Обн. ДВ. Бр. 101от 22 Декември 2015 г.
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на договори, явяващи се форма на упражняване на държавната власт,
позволяваща гъвкавост.5 Утвърждава се тезата, че „чрез тях гражданите и техните организации от изпълнител на чужда воля се превръщат в партньор на администрацията с цел да се защитят някои важни
интереси – тези на личността и тези на обществото“.6
Чрез института на административния договор се реши да се организират отношенията, възникващи между управляващия орган и бенефициера по повод изразходването на средствата от ЕСИ Фондове.
Анализът на международния опит показва, че „не съществува
уникално най-добро решение в ЕС по отношение на планиране на
предизвикателствата, партньорството и изпълнението на ОП, а държавите членки със сходен мащаб и историческо развитие са избрали
различни системи“,7 но „в практиката на държавите членки на ЕС,
административният договор се ползва широко при управлението на
средствата от ЕСИ Фондове като юридическа форма, съответна на регулираните отношения в тази област“.8
В доктрината се твърди, че „административното договаряне може
да се разглежда като присъща на администрацията юридическа и административна дейност, която се реализира с цел удоволетворяване и закрила на обществения интерес“,9 а контрактът по режима на ЗУСЕСИФ
е всъщност „административен договор, с който държавата осъществява
значима част от своите цели, свързани основно с осигуряването и експлоатирането на публичните блага чрез частноправни субекти“.10
5

Вж. Например Янкулова, С., цит. съч.
Mauer, H., Der Verwaltungsvertrag – Probleme und Moglichkeiten(Deutsches
Verwaltungsblatt, 1989) S.807, цитиран поСивков, Цв., Pacta sunt servanda и
административните договори. В – Състав.: М. Новкиришка – Стоянова, С. Пенов,
М. Карагьозова – Финкова, Римско и съвременно право(Сб. Статии и доклади от
Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на СУ и проведена в София на 21.05.2012г.,
УИ„Св. Климент Охридски“, 2013) с.400.
7 Големинова, С., Необходима ли е промяна в системата за управление и координация на публичните средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз в България. В – Състав.: С. Пенов,100 г. ВАС: Сборник доклади
от научна конференция в СУ "Св. Климент Охридски“(УИ „Св. Климент Охридски“, 2014)с.547.
8 Казанджиева, М. Управление на средствата от ЕСИФ(ИК „Труд и право“,
2016) с.50.
9 Бучкова , П., Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти(Фенея, 2014) с.180.
10 Янкулова, С., цит. съч., с.10.
6
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Върху значението на публичния интерес, който се съблюдава при
организацията на обществените отношения, развиващи се по повод
управлението на средствата от ЕСИФондове, е необходимо да се постави акцент. Той се явява онова благо, за гарантирането на което се
налага отклонение от установените в частното право начала при договарянето, а удовлетворяването му ще бъде специфичната цел, преследвана при сключването и изпълнениено на контракта, която ще
даде характерен облик на отношенията.
Този интерес се поставя като особеност при договора на поне две
основания. От една страна, става въпрос за административен договор, който по-скоро принадлежи на публичното право,11 във връзка
с което още Улпиан утвърждава тезата за централното положение на
обществения интерес12 и по отношение на който контракт се твърди, че „цели на удовлетвори интереси, които администрацията преследва при осъществяване на управленската си дейност. А това по
същество са обществените интереси...“13и „публичният интерес [...]
е този, спрямо който се преценяват законосъобразността и целесъобразността на сключения договор“.14 От друга страна, трябва да
се подчертае, че отношенията, които се развиват при управлението
и контрола на средствата от ЕСИФондове са по същество финансови правни отношения,15а безспорно е, че за всеки финансов разход
общественият интерес е „обобщаващото необходимо“.16 Предвид
11

Така Давитковски, Б., Павловска – Данева, А., ‘Нуждата от административни
договори в македонското административно право и практика’ (2002) Съвременно
право 2/2002, с.85–105 – aдминистративният договор е публичноправен институт
с елементи от гражданското.
12 Дигести 1.1.1.2 (Улпиан в книга 1 на Институциите) „... Публичното право
е това, което се отнася до статуса на римската държава, частно – това, което е от
полза за частните лица: защото едното е от публична, а другото от частна полза“,
цитиран по Новкиришка, М. De iure puplico – студии по римско публично право
(Сиела, 2013) с.54.
13 Бучкова, П., Административният договор в практиката на ВАС. В – Състав.:
С. Пенов, 100 г. ВАС: Сборник доклади от научна конференция в СУ "Св. Климент
Охридски“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2014) с.218.
14 Янкулова, С., цит.съч., с.10.
15 Така Симеонов, Ат., Пенов, С., Кучев, Юр. и др., Доклад проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, с. 6, достъпен онлайн на адрес: goo.gl/LKGe9P, страницата е посетена на 05.09.2016 г.
16 Стоянов, П., Основни начала на финансовата наука(УИ „Св. Климент Охридски“, 2004) с.96–97.
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факта, че при административния договор по режима на ЗУСЕСИФ
става въпрос за управление и конрол на специален ресурс – бюджетни
финансови средства, а отношенията които се развиват са финансови
правни отношения от групата, свързана с разходването на набраните във фондовете средства, т.е. отношения, свързани с бюджета на
ЕС и държавите членки, трябва да се припомни, че „централно място
във финансовата система на държавата заема бюджетът“,17 който е
„държавен акт с първостепенно политическо значение“18. Доколкото
„правото е инструментът, обезпечаващ реализирането на финансовата политика на държавата“,19 то ще бъде социалният регулатор,който
ще очертае и юридическите специфики на развиващите договорните
правни отношения. Трябва да се отбележи, че наличието на финансови правни отношения по необходимост се свързва с идеите за обвързана компентност, императивни правни норми и властнически метод
на правно регулиране.

I. Същност на ЕСИ Фондове. Цел на предоставянето
на безвъзмездна финансова помощ и на договора.
Метод на правно регулиране
В чл. 174 ДФЕС се заявява, че „за да насърчи цялостното си хармонично развитие, Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до неговото икономическо, социално и териториално сближаване“, а разпоредбата на следващия член от доразвива
тази идея, като утвърждава, че ЕС „подкрепя осъществяването на
тези цели, чрез действия, които предприема посредством структурните фондове […] и други съществуващи финансови инструменти“.
В допълнение в съображение 3 на Регламент 1303/2013 се отбелязва,
че „ЕСИФондове следва да изпълняват важна роля при постигането
на целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.20
17

Петканов, Г.,Бюджетна компетентност на Народните съвети в НРБ(УИ
„Св. Климент Охридски“, 1988) с. 5; Костов, М. Финансов план и финансовоправна
норма (С., 1972) с.42–49, цитирани по Големинова, С., цит. съч., с.545.
18 Костов, М. Финансови правни отношения (ИБАН, 1979) с.96.
19 Петканов, Г., цит. съч., с.7.
20 Вж. Член 4, §1 Регламент 1303/2013.
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Поставените публични цели имат значение и за сключването на
конкретните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ – тя се предоставя за проекти, с които се постигат целите на
програмите, включени в Споразумението за партньорствои при условията, определени в тях.21
Не може да има съмнение, че „политиката на сближаване представлява нещо повече от трансфер на европейски средства или от
инструмент за преразпределение“.22 Напротив, подчертава се, че „с
бюджет от 454 млрд. € за периода 2014—2020 г. ЕСИФ са основният
инструмент на ЕС за политиката в областта на инвестициите“ и се
твърди, че „до 2023 г. чрез ЕСИ Фондове ще се натрупа критична
маса от инвестиции в приоритетни за ЕС сфери, за да се задоволят потребностите на реалната икономика чрез подпомагане на създаването
на работни места и чрез възстановяване на растежа на европейската
икономика по устойчив начин“,23 т.е. постигнат се цели от публичен
интерес.
Като се вземе предвид същността на ЕСИ Фондове да бъдат инструменти за постигане на цели от публичен интерес и се отчете, че
във връзка с тях се развиват финансови правни отношения и предназначението им да насърчават икономическото, социалното и териториално сближаване, както и солидарността между държавите членки,
може да се заключи, че ще се прилагат финансови правни правила
и принципи. В този смисъл трябва да се подчертае и наличието на
множество понятия („система за управление и контрол“, „европейски
средства“, „публични средства“, „безвъзмездна финансова помощ“ и
др.), които се откриват в уредбата на материята и които утвърждават
тезата, че става дума за финансови правни отношения. Именно за финансовото право е характерно и принципното начало да се преследва
и защитава публичния интерес със средстватвата на властническия
метод на правно регулиране.
Публичният интерес изкристализира в разписаните съвместни
цели на ЕС и държавите членки. Тъкмо, за да бъде постигнат той, се
създават ЕСИФондове и се приема нормативна уредба на европейско
и национално ниво за неговата защита. Доколкото „при осъществяването на административнодоговорната дейност всъщност се изпъл21

Вж. Член 4, ал. 1 вр. член 3, ал 2 ЗУСЕСИФ.
Големинова, С., цит. съч. с.542
23 Сайт на ЕК: goo.gl/2kjnPi, страницата е посетена на 05.09.2016 г.
22
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нява определена държавна политика и съответните законодателни
предписания“,24 то поставеният на глобално ниво публичен интерес
ще открие конкретно свое проявление във всеки договор и удовлетноряването на този интерес ще бъде цел при сключването и изпълнението на всеки контракт. Всъщност договори отразяват обществения
интерес, те са „известна негова конкретизация“.25
От гореизложеното се прави изводът, че за предоставянето на
средствата, за сключването на административния договор между
управляващия орган и бенефициера целта е публична и това налага
специален режим. Публичноправнен е характерът на дейността по
предоставятето на безвъзмездна финансова помощ, който да гарантира публичния интерес. С оглед на интереса има отклонение от
принципните начала, приложими при договорите в частното право.
Наличието на обществен интерес като публична цел ще предопредели характера на отношенията между управляващия орган и бенефициера и ще обоснове използването на властнически метод на правно
регулиране.

II. Кратък сравнителноправен анализ на института
на административния договор
Институтът на административния договор, макар и нов за обективното българско право26, е познат на доктрината, а в чужди правни
системи е отдавна легално закрепен и широко приложим. В същото
време обаче се твърди, че „понятието „административен договор“ –
ако и да се употребява едно и също название – не обхваща по всички
посоки в разните страни и по съответните правни доктрини едни и същи правни актове, макар в основата да има нещо общо между тях“27.
За целите на настоящия доклад ще бъде потърсен в чуждестранната
теория и практика произходът на някои легални разрешения, които
ЗУСЕСИФ дава.
24

Бучкова, П., Административният договор в практиката ..., с.220.
Бучкова, П., Административният договор. Материалноправни ..., с.42.
26 Въведен изрично за пръв път със ЗУСЕСИФ, а по-късно с изм. и доп. ДВ.
бр.74 от 20.09.2016г. уреден и в Административнопроцесуалния кодекс, Обн. ДВ.
бр.30 от 11.04.2006г.
27 Стайнов, П., Теория за административния договор и социалистическото право. В – Годишник на СУ, ЮФ (том LXI, кн. 1, ДИ „Наука и изкуство“, 1965) с.30.
25
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1. Административният договор във Франия
Административният договор представлява понятие на френското
право.28Стайнов констатира, че във Франция като догма се възприема,
че „административните договори се сключвали от държавата в общ
интерес […] За обезпечаване именно на този интерес държавата прибягва до сключване на договори, особени административни договори,
в които за разлика от обикновените договори (сключвани за частни интереси) се внасяли съответни „извънредни клаузи“, каквито не могат
да фигурират в гражданскоправния договор“.29 Тази „ извънредност“
намира оправдание в обществения интерес“30 исе проявява и при договора по ЗУСЕСИФ, изразявайки се общо казано във възможност за
единия контрахент да въздейства върху другия и върху самото правоотношение с по-висок интензитет – управляващият орган има правомощия, отнасящи се до контрола върху изпълнението на договора,
възможността за неговото изменение/допълнение31 и едностранното
му разваляне.32С основание се твърди, че за наличието на административен договор „един сигурен знак пред скоба“33 е присъствието
на екзобритантни клаузи, подчертаващи надмощното положение на
публичния над частния интерес. От френското право произлизат и
т.нар. „особени условия“ – условия, необичайни за частноправните
договори, поставени от държавата като договорна страна.34Тези явления имат отражение върху договорното правоотношение, свободата
за избор на поведение, на страните по което, е ограничена.
Още нещо, което българският законодател е ползвал от достиженията на френското право, е теорията за едностранната промяна
28

Но в римското публично право също е ползван институтът на договора
включително в отношения по разпределянето на част от националния доход – Вж.
Новкиришка, М. ‘Поземлените концесии в римското право’ (1996) Правна мисъл
2/1996 , Новкиришка, М. De emphyteutico iure (Годишник на ПУ, ЮФ, т.1) 2000,
Новкиришка, М. ‘Следскласическото римско право и проблемът с пустеещите
земи’(Годишник на ПУ, ЮФ, т. 3) 2002.
29 Стайнов, П., цит. съч., с.39.
30 Бучкова, П. Административният договор. Материалноправни ..., с.158.
31 Член 39, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 ЗУСЕСИФ.
32 Член 39, ал. 3–5 и чл. 48, ал. 1–3 ЗУСЕСИФ.
33 Зиновиева, Д.,Дискусионни тези в административното право и
процес(Сиела, 2009) с.29.
34 Такива се явяват правилата на глава четвърта от ЗУСЕСИФ.
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на договорите – администрацията е овластена в името на публичния
интерес да извършва промяна на договорните условия за изпълнение, и то след сключването на договора. Тъкмо защото потенциално
е възможно изменение в политиката и в законодателната рамка, беше
необходимо при уребдата на отношенията между държавния орган и
бенефициера да се използва институт, който позволява гъвкавост и
възможност за измениния. Административният договор, за разлика от
административните актове, открива тази опция.
ЗУСЕСИФ даде законов отговор и на въпросите относно реда за
разрешаване на спорове, възникващи във връзка с договора за предоставяне на финансова помощ, и подсъдността на спора като възприе
подобно на френското разбиране, че материята трябва да се постави
под юрисдикцията на административното съдопроизводство и да се
отхвърли като неприложим общият исков ред.
2. Административният договор в Германия
Немското законодателство също урежда административния догов двете му разновидности – процесуална спогодба и договор за
размяна на престации, чиито основни характеристики покриват договора за безвъзмездна финансова помощ36.

вор35

III. По свободата на договаряне, автономията на волята,
pacta sunt servanda и равенство на волите
Като правна фигура договорите принадлежат и на частното, и на
публичното право.37 В частното право обаче институтът на договора
е бил предмет на по-задълбочен теоретичен анализ, а и е по-широко
изполван в практиката и това е причината във връзка с частноправния
договор да се развият множество принципи, сред които най-популяр35

Член 54, ал. 1, т. 1 от немския ЗАП съдържа легална дефиниция с три белега
за публичноправния договор : 1)договор; 2) в областта на публичното право и 3)
възникване, видоизменяне или прекратяване на правно отношение – Хрусанов, Д.
‘Административноправният договор в административното право на Република Германия’ (2002) Съвременно право4/2002, с.64.
36 Казанджиева, М. Цит. съч., с.50.
37 Kelsen, Hans. Zur Lehre vom öffentlichen Rechtsgeschaft, AoR, 31/1913/,S.53 ff
цитиран по Сивков, Цв., Споразумението по АПК (Сиела, 2012) с.28.
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ни са тези относно свободата на договаряне, автономията на волята,
pacta sunt servanda и равенство на волите. За целите на настоящия
доклад се предлага да се разгледат горепосочените принципи в контекста на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
и по този начин да се откроят спецификите на материята
1. Класификация на договорите на проф. Иван Русчев.
Стойностна е класификацията на договорите, направена от Ив.
Русчев,38 който на база различния обхват на границата, установена
от правната норма, в която граница изявената воля получава правна валидност, разграничава три групи договори. Първата група е при
пределно широка граница . Втората – „правната норма предвижда само главните елементи на договора – тези, по които страните следва
задължително да се споразумеят („essentialia negotii“) и дава диспозитивна уредба на някои отклонения от общите правила“. При третата „административен орган предопределя по задължителен начин
преобладаващата част от уговорките в договора, по които страните следва да се споразумеят. При тях и част от въпросите, по които
обикновено страните могат да се споразумеят свободно (т.нар случайно, второстепенно съдържание на договора, accidentalia negotii),
се превръща в негово основно, задължително съдържание (essentialia
negotii). В тези случай на съгласуваната воля на страните се признава
правопораждащо действие в твърде тесни рамки, и тя е заместена от
задължителни предписания на административния орган“.
Към третата група се отнесят административните договори, а заедно с тях и договора по ЗУСЕСИФ, за който е характерна детайлната
уредба на клаузи му в нормативни актове чрез императивни правни
норми и практически крайно стеснената възможност за преговаряне.
Гореизложенота класификация повдига въпроса за автономията на
волята и за свободата на договаряне при договора между управляващия орган и бенефициера.
По повод тези принципи Л. Диков, имайки предвид частоправни
обществени отношения, твърди, че „страните наистина са свободнни да дават такова конкретно съдържание на правните отношения,
каквото желаят, но при общото ограничение, че това съдържание не
38

Русчев, Ив., Договорът за концесия(СОФИ-Р, 1999) с.397–398.
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трябва да е противно на интересите на целостта“.39 Ако публичният
интерес поставя рамка на автономията на волята и свободата на договаряне дори в частното право, то на още по-голямо основание граница на това основание ще бъде поставена и при административните
договори. С основание се твърди по повод съдържанието на договора
за предоставяне на финансова помощ, че „няма условие на договора,
което да е предмет на свободна двустранна договорка между органа
и бенефициера“.40
2. Свобода на договарянето
Твърди се,41 че свободата на договаряне при административните
договори е по-ограничена в сравнение с режимите на гражданското
право и че ограниченията произтичат, от една страна, от материята,
от друга – от субектите, и от трета – от императивните разпоредби на
закона, характерни за публичното право. Това стесняване на договорната свобода е с оглед осигуряване защитата на публичния инерес.42
a. Материя
Беше отбелязано, че в договора между управляващия орган и бенефициера се открива своеобразна конкретизация на публичния интерес, очертан в нормативни актове на европейско и национално ниво.
Твърди се, че „всяка правно регламентирана дейност […] се извършва с точно определена цел – постигането на определени правни
последици, които задоволяват признат от правото интерес“43 – договорът се сключва и изпълнява, и помощта се предостава за постигането на публична цел и при това се задоволява публичен интерес.
За удовлетворяването на публичния интерес се предоставят
блага, които можем да разпределим в две групи в зависимост от
това дали благото може да бъде само по себе си предмет на пряка
употреба и да задоволи директно публичен интерес или не.44 Пред39

Диков, Л., Облигационно право: ОЧ(Т.3, 1934) с.161.
Янкулова, С., цит. съч., с.21.
41 Сивков, Цв., Споразумението по АПК(Сиела, 2012) с.34.
42 Янкулова, С., цит. съч., с.10.
43 Янкулова, С., цит. съч., с.13.
44 За двата вида блага, предмет на административните договори вж. Янкулова,
С., цит.съч. с. 11 – 12.
40
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мет на разглеждания договор е особено публично благо (бюджетни
финансови средства), което не може задоволи директно обществен
интерес, и което бенефициерът трябва да трансформира в друго
публично благо, което се предоставя на обществото и което служи
за задоволяване на определен публичен интерес. Трансформацията
на блага се осъществява чрез реализация на проект, съответстващ
на цели, посочени в нормативни актове, т.е. „предмет на договора е предоставянето на публични средства с насрещно задължение
– изпълнението на проект, чрез който се осъществява публична
политика“.45
В процеса на трансформация трябва по несъмнен начин да се
гарантира защитата на публичния интерес. С оглед на това изискване пред бенефициера са поставени специални задължения, които
трябва да спазва при реализиране на проекта. Тъй като става дума
за специален ресурс, който му се предоставя, и който трябва да бъде трансформиран, а „получаването на трансформираното благо в
исканото качество, количество и срок е елемент на публичния интерес, законодателят предоставя на административния орган правомощия, които са значими по своето въздействие върху създаденото
договорноправоотношение“.46 В допълнение към условията за трансформация законодателят е предвидил в глава четвърта ЗУСЕСИФ
специални правила за определяне на изпълнителите от бенефициера.
Тези императивни правни норми също са въведени с оглед защита
на обществения интерес при преобразуването на предоставеното на
бенефициера благо.
Очевидно договорът задоволява публичен интерес и има за
предмет използването на публично благо. Тези специфики подчертават публичноправния характер на развиващите се обществени
отношения47 и обосновават отклонение от принципа за свобода на
договарянето.

45

Казанджиева, М. Цит. съч. с.54.
Янкулова, С., цит. съч., с.13.
47 Твърди се, че „общественият интерес е характеристика на административното договаряне, която го определя като административна дейност“ – Бучкова, П.,
Административният договор. Материалноправни..., с.56.
46
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b. Субекти48
Контрахенти при договора по ЗУСЕСИФ са, от една страна, ръководителят на управляващия орган, а от друга – бенефициерът. Императивни правни норми определят договорната правосубектност по
този режим, т.е. налице е ограничение в свободата на договаряне. Не
може да има договор по уредбата на ЗУСЕСИФ в отношения между
субекти, различни от административен орган, определен за ръководител на управляващия орган, и правен субект, чието проектно предложение е било включено в списък, част от одобрен оценителен доклад,
на предложените за финансиране проектни предложения.
c. Императивни разпоредби на закона
Императивните правни норми са често срещани в публичното
право, а във финансовото право като правило се използват само такива с оглед необходимостта от висока степен на защита на публичния
интерес. При уредбата на договора по ЗУСЕСИФ голяма част от условията по него са очертани от императивни разпоредби на националното и Европейското право.
В този контекст интересна е съпоставката, която се прави между
административния договор и договора при общи условия,49 т.к. и при
двата вида има ограничаване свободата на договаряне. Докато при
договора при общи условия има възможност страните да се отклонят от предложените общи условия и уговорките им ще имат сила ,
то при административният договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ отклонението от клауза, закрепена в императивна
правна норма, е недопустимо дори и двете страни (управляващия орган и бенефициера) да го желаят, т.к. тези условия са въведени с оглед
публичния интерес.
С оглед защитата на този интерес с императивни правни норми в ЗУСЕСИФ са предвидени писмена форма за действителност на
контракта и задължително съдържание, което трябва да се включва
– член 37, ал 3.

48

Характеристиките на субектите ще бъдат разгледани по-подробно, когато се
поставят проблемите за автономията на волята и равенството на волите.
49 Вж. Русчев, Ив., ‘Административният и частноправният договор’(2000) Пазар и право 1/2000 г., с.28.
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При все че договорната свобода е ограничена контрактът за предоставяне на финансова помощ запазва по своеобразен начин своята договорна същност и приложение ще намери правилото pactasunt
servanda.
3. Pacta sunt servanda
Утвърждава се, че „чрез pacta sunt servanda се гарантира автономията (доколкото такава съществува в публичното право, макар
и като характерна за всяко съглашение) при формирането на волята
на страната, която е извън държавата и държавата не може или не
желае самостоятелно да налага своята позиция и обвързаност с едно решение. Между двете страни съществува на основата на този
принцип сигурност в отношенията и свобода на формирането на
волята. Поради това неговото значение за публичното право е също
толкова важно, колкото и за частното“.50 Сигурността в отношенията между съконтрахентите без съмнение е ценност и трабва да се
защитава, на безспорно по висша ценност в условията на разглеждания договор е защитата на публичния интерес. На тази основа
се допуска отклонение от правилото pacta sunt servanda и се утвърждава теорията за едностранната промяна на договорите, която
в определени от закона случаи позволява на държавния орган да се
отклони от уговореното.
4. Автономия на волята
Подчерта се връзката между принципите pacta sunt servandaи автономия на волята. В условията на административен договор за втория се твърди, че има „регулирана (ограничена) автономия на волята.
Ограниченията са и за двата (или повече ) субекта на този договор, но
те са различни. За държавния орган те произтичат от ограничеността
на правомощията. За другата страна те са на основата на отношенията със субект на власт и рамката на властническото волеизявление,
което подлежи на заместване или промяна в зависимост от конкретния случай на управленско решение“.51
50
51

Сивков, Цв., Pactа..., с.400.
Сивков, Цв., Pacta..., с.401–402.
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a. Управляващ орган
Правомощията и функциите на управляващия орган са легално
определени в рамките на националното52 и Европейското право53, а
тълкуването на правилото на член 9, ал. 4 ЗУСЕСИФ във връзка с легалната дефиниция, дадена в §1, т.1 ДР на АПК, по безспорен начин
потвърждава принадлежността на управляващия орган към административните органи и го представя като носител на административни
правомощия.
Управляващият орган има по същество функции, свързани с
реализацията и защитата на публичния интерес, и това е причината той да е поставен в по-различно положение, което се отразява на
свободата на договаряне и равенството на волите. При това трябва да
се има предвид, че на него в най-висока степен е вменено задължението да съблюдава дали средствата от ЕСИФондове се управляват
на основа на законността, доброто финансово управление, дали се
постига устойчивото развитие, гарантира ли се тяхната ефективност
и ефикасност, осигурява ли се публичност и празрачност.54 Реализирането на публичния интерес, разбира се, е отговорност и на другите
учстници в тези отношения,55 те трябва в известна степен дори сами
да поставят ограничения в своето поведение с оглед защитата на повисшето за общността благо. Правомощията на управляващия орган
са му предоставени не за да задоволява той свой частен интерес, а с
оглед на публичния интерес и това го поставя в положение да бъде
ограничен от собствената си власт, която го задължава.
В изложението вече беше посочено, че част от съдържанието на
договора е определено от императивни правни норми, а друга част се
определят от управляващия орган. По повод на това трябва да се отбележи изводът, направен в съдебната практика, че „надмощната страна
по договора (органът на публичната власт) няма свобода при формирането на своето волеизявление, а то, както и всички права и задължения на тази страна по договора са изцяло регламентирани от закона“.56
52

Вж. член 9, ал. 5 ЗУСЕСИФ.
Вж. член 125 Регламент 1303/2013.
54 Вж. Чл. 2, ал. 1 ЗУСЕСИФ.
55 Бучкова, П., Административният договор. Материалноправни ..., с.49–50.
56 Бучкова, П., Административният договор в практиката ...., с. 223, авторът
разглежда Решение № 5850 от 08.06.2007 г. по адм. д. № 2139/2007 г., тричл. Състав
на ВАС.
53

346

Във връзка с автономията на волята е необходимо да се подчертае, че управляващият орган е ограничен не само от собствените си
правомощия, но и от императивните правни норми, и от положението
си да се намира в условия на обвързана компетентност в отношенията
си с други публични органи с правомощия в областта на управлението и контрола на средствата от ЕСИ Фондове.57
b. Бенефициер
По отношение на бенефициера трябва да се отбележи, че той „се
определя не в резултат на съвпадението на свободната воля на договарящия орган и на частния правен субект, а в резултат на упражняване
от държавния орган на негово правомощие при спазване на нарочно
административно производство, в което чрез конкуренция на волеизявления за сключвато на договор органът прави своя избор“.58 В резултат на развилото се административно производство, по правилата на
което се оценяват проектите и се извършва проверка за съответствие
на кандидатите със законовите изисквания за бенефициер, за кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране
и при одобрен от управляващия орган доклад, се открива,след като
докажат, че отговарят на изискванията за бенефициент, възможността
да сключат договор. Тази възможност е еманация на свободната воля
на частноправния субект.
Отношенията между управляващия орган и бенефициера безспорно няма да са отношения между равнопоставени, а ще бъдат такива на власт и подчинение, надмощно положение на публичния интерес и подчинено на частния и това състояние ще рефлектира върху
автономията на волята.

57

Има ТД 8/2015 – ВАС, единият от въпросите е: Действат ли управляващите
органи в хипотезата на обвързана компетентност при изпълнението на препоръки от страна на одитиращия орган по смисъла на чл. 62 от Регламент /ЕО/
1083/2006 г. и на сертифициращия орган по смисъла на чл. 61 от Регламент /ЕО/
1083/2006 или разполагат с оперативна самостоятелност? Трябва да се всемат
предвид установените в доктрината правила по отношение на финансовите правни
отношения: „оперативната самостоятелност е принципно несъвместима с властническия метод на правно регулиране във ФП“ – М. Костов, цит. съч.
58 Янкулова, С., цит. съч., с.19.
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c. За коя от страните по договора има по-ограничена възможност за избор на поведение?
Доколкото става въпрос за публичноправни и то финансови правни отношения по разходване средства от фондове, част от бюджета на
Съюза, трябва да се припомни, че тези отношения се развиват в условия на обвързана компетентност и се уреждат с императивни правни
норми, типичен е властническият метод на правно регулиране. По този начин се постигат гаранции за обществения интерес. Това е обяснимо – правителството, било то национално или европейско, няма
собствени пари, парите принадлежат на гражданите, на обществото
и трябва да се разходват в негова полза. Това принципно начало е заложено в основата на цялата представа за бюджет и ярко се проявява
при разходването – с императивни правни норми на европейско и национално ниво нормативно се очертаван целите в публичен интерес,
които ще се преследват и средствата и дейностите, чрез които ще се
постигнат. Това дава отражение и върху положението на управляващия орган – той се намира ограничен, от правомощията си, от императивните правни норми на Европейското и националното право и
от обвързаната компетентност, в условия на която се намира, спрямо
други оправомощени органи в областта на управлението и контрола
на средствата .
Правомощията на управляващия орган при договора не са му дадени, заради него самия и той не може да се ползва от властта си
за частни цели. Нещо повече, „на публичните органи „се налага“ да
осъществява административно–договорна дейност, защото те трябва
да изпълнят определена даржавна политика, законодателни предписания или най-малкото обществени очаквания“.59 При тези условия
възможностите за избор пред бенефициера да кандидатсва или не за
финансова помощ, известната свобода при изготвянето на проект,
приложим в рамките на оперативната програма, да сключи или не
договор изглеждат по-пълноценни от възможностите, които има УО,
обвързан в поведението си от императивни норми и от други органи
с правомощия в областта.

59
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Бучкова, П., Административният договор. Материалноправни..., с.42.

5. Равенство на волите
С основание се твърди, че „държавата осъществява чрез договори
значима част от своите цели, свързани с осигуряването и експлоатирането на публични блага“, но „тези договори тя чрез своите органи сключва не като равнопоставен субект, който задоволява своите
частни интереси, а като власт, като imperium, като публичноправен
субект, който задоволява публичния интерес. Само публичният интерес е този, който обуславя материализираната в закон компетентност
на съответния административен орган да сключи даден договор ...“.60
Държавата, респективно административните органи, наистина притежават imperium, но само дотолкова, доколкото това е необходимо
с оглед обществения интерес. Категорично не може да се твърди, че
едната страна по договора, т.к. е публичноправен субект, е самовластна и всевластна. В такъв случай изобщо не би имало договор. Все пак
същността на клаузите от договора, които са едностранно определени, трябва да се търси в стремежа „общественият интерес да не бъде
пожертван заради принципа на равенство на волите“.61
По отношение на равенството на страните Макс Имбоден твърди, че това е „несъществен критеий“ за понятието административен
договор. То обикновено се смята за съществен момент на всички договори, включително и на административния договор, но Имбоден
отрича това, като смята, че в случая се вършело смешение между две
различни неща: договорът предполага – и това е вярно – съгласуване
на воли. Считало се, че това има за предпоставка равното положение
на двете воли, понеже иначе не може да има съгласуване, но това било при гражданскоправния договор, а при административния договор
е важно да има налице две воли от два различни правни субекта, ако
и те да са неравни.62 Логично би било да се допълни към тезата на автора, че трябва да се отчете също насочеността на волеизявленията и
тяхната стойност в отношението, защото иначе твърде би се размила
границата между административния договор и един благоприятстващ
административен акт, издаден по искане на гражданин или организация. Изказаната от автора теза отлично отразява спецификите на
60

Янкулова, С., цит.съч., с.10.
Ангелов, А., П. Стайнов, Ръководство по административно право:
ОЧ(Воен.-изд. Фонд, 1947) с.289.
62 Цитиран по Стайнов, П. цит.съч., с.36–37.
61
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материята. Не е възможно, а и не е нужно държавата да е равнопоставена с другите субекти, т.к. тя може да се ползва от надмощното си
положение единствено доколкото е необходимо за удовлетворяването
на публичния интерес, но доколкото не го накърняват, частнопраните
субекти също ще могат да задоволяват в отношенията си с държавата
своите частни интереси.
В отношенията по договора „става дума не за неравенство в смисъл неравнопоставеност, която поставя съконтрагента на администрацията в неблагоприятно и подчинено на администрацията положение,
а за обективно необходим властнически метод на правно регулиране
на правоотношения, които се развиват в областта на публичното право и преследват законоустановени цели“.63
Разглеждайки легалната дефиниция на понятието „административен договор“, дадена от ЗУСЕСИФ64, може да се открие препратка
към тезата на Имбоден за съотношението на двете воли при контракта. Според законовия текст ръководителят на управляващят орган
волеизявява, а бенефициерът се съгласява и с това се създават права
и задължения за бенефициера. Езиковото тълкуване на разпоредбата
ни насочва към идеята, че наистина са необходими две воли, но те не
са равнопоставени. Управляващият орган волеизявава (воля, съобразена с публичния интерес, спрямо който е обвързан), а бенефициерът
се съгласява. Ясно се забелязва водещата роля на обществения интерес, представляван от административния орган; за бенефициера остава възможността да се обвърже или да откаже, но неговата воля има
друга тежест и друго значение. Разбира се, не може да има никакъв
договор, пък бил той и административен, който се сключва без да е
налице волята на единия контрахент да се обвърже.
Въпреки че по-рано Стайнов утвърждава тезата, че административният договор е приложим институт и че отклонение от принципа
на равенство на волите е допустимо с оглед обезпечаването на публичния интерес,65 по-късно авторът критикува тезата на Имбоден и
твърди, че ако се допусне договор между държавата като власт и друг
субект, който не се намира в условия на равнопоставеност с нея, това едва ли не неминуемо би довело до злоупотреба с господстващо
63
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положение.66 Тук авторът не може да бъде подкрепен – трябва да се
припомни, че властта е предоставена на държавата не за да задоволяват държавните органи свои частни интереси, а за да се задоволява
обществен интерес и само с оглед на него може да се ползва това доминиращо положение. Държавата и другите субекти, с които тя влиза
в договорни отношения, не бива да се приемат като крайни антагонисти, напротив, трябва да се търси сътрудничество и постигане на
взаимен интерес. Мерките от страна на управляващия орган спрямо
бенефициера, които имат за резултат ограничаваннето на възможностите за избор на поведение за последния, са допустими, а дори и
необходими, но трябва да се простират в граници, очертани от онази нужна степен на защита, която да гарантира публичния интерес.
Напускането на „здравословните“ граници на репресия би имало за
резултат „изкривяване“ на обществените отношения.
Трябва да се изтъкне, че безвъзмездната финансова помощ не
може да има за цел или резултат реализирането на печалба,67 т.е. в
отношенията по този договор трябва да се очаква по-малко противопоставяне между страните и повече съвместност при реализиране на
цели, адекватни на публичния интерес.

IV. Заключение
В изложението дотук беше направен опит да се представят част
от спецификите на административнодоговорното правоотношение,
което се развива между управляващия орган и бенефициера във
връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. Административният договор традиционно се свързва с идеите за публичен интерес и публични ресурси; при него се търси съчетание между сигурността за публичния интерес, която гарантират средствата
на публичното право, и гъвкавостта, постигана със средствата на
частното право. Не може да има съмнение, че управляващият орган
участва в договорното правоотношение без да се лишава от своята
позиция на власт, но това според някои автори прави договора невъзможен. Тази теза се отрича от настоящия доклад като се утвърждава,
че равенството на сраните няма определящо значение при админи66
67
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стративния договор– държавата не е лишена от своя imperium, но
може да се ползва от него само за да задоволява публичен интерес
и само в нужните граници. Административният договор има изключителни положителни страни – в отношенията се постига гъвкавост,
а евентуалните спорове се решава по облекченото производство на
административното правосъдие. Все още обаче той не се използва
пълноценно в българското право и една от причините за това безспорно е липсата на достатъчно практика и научни разработки, които да разкриват особеностите на правоотношението.
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Панел № 5. Роля на финансовите и кредитните
институции при управлението на средствата от ЕС
и кореспондиращото национално съфинансиране –
финансови инструменти; фонд на фондовете;
фонд за стратегически инвестиции

РОЛЯ НА ФИНАНСОВИТЕ И КРЕДИТНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ.
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ROLE OF THE FINANCIAL AND CREDIT
INSTITUTIONS IN THE MANAGEMENT OF THE EU
FUNDS AND THE CORRESPONDING NATIONAL
CO-FINANCING – FINANCIAL INSTRUMENTS, FUND
OF FUNDS; FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS

Гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова*
I. Въведение
Настоящият доклад има за цел да представи участието на финансовите и кредитните институции в процеса на управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ),
включително нарастващата роля на финансовите инструменти (ФИ).
1. Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от средствата от ЕСИФ и ЕФСИ.
1.1. Постановка на въпроса.
Най-общо въпросът относно участието на финансовите и кредитните институции се свежда до следното: принцип при усвояването на
средствата от ЕСИФ1 и кореспондиращото национално съфинанси* Савина Михайлова-Големинова е преподавател по финансово и данъчно
право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Административноправни науки“. Член на Софийска Адвокатска колегия и International
Fiscal Association, Bulgaria. e-mail:s.mihaylova@law.uni-sofia.bg.
1 Относно правната рамка виж на: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/regulations/ посетена на 30.09.2016г.
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ране е, че в етапа на изпълнение на административните договори/
заповеди за предоставяне на (БФП), първо бенефициерът плаща на
изпълнителите на дейностите по проекта, избрани при спазване на
действащото законодателство в областта на обществените поръчки, а
след това средствата му се възстановяват от Управляващият орган (УО) на оперативната програма(ОП) чрез изградения механизъм
за получаване, разходване и отчитане на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране;необходимо е ползването на
експертизата на финансовите и кредитните институции на всеки
един етап от проектния цикъл. Изпълнението на договора/заповедта
за БФП следва да бъде обезпечено и планирано още при подготовката
на проектното предложение и в хода на изпълнението на договора/
заповедта за БФП с определени източници на финансиране, които да
осигурят наличен финансов ресурс за текущи плащания, недопустими и непредвидени разходи, и съфинансиране в рамките на определен
период от време.
Следователно усвояването на средствата от ЕСИФ не би могло да
се реализира без активното участие и използване на опита на различни финансови и кредитни институции в хода на изпълнението на проектии ОП. Не на последно място следва да се отбележи, че необходимото национално съфинансиране по ОПсе осигурява чрез държавния
и общинските бюджети, както и чрез бюджетите на различните видове получатели на безвъзмездна финансова помощ (БФП). Раздел II
от ЗПФ2 урежда финансовите взаимоотношения при управлението на
средствата от ЕС и на други международни програми и договори. В
Глава единадесета на Закона е уреден режимът на сметките за средствата от ЕС. Българска народна банка участва в процеса заедно с
кредитните институции, съгласно действащото законодателство.
Имайки предвид, освен всичко изложено по-горе, че средствата
по Многогодишната финансова рамка относно разходите по политиката на сближаване на ЕС са значително намалени, необходимо е
възможностите, които предоставят финансовите инструменти да бъдат използвани по-ефективно в съчетание с БФП. Ето защо в програмния период 2007–2013 г. и програмен период 2014–2020 г. бяха
разработени нови форми на финансиране на инвестициите, при които
2

Обн. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8 декември
2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 юни 2016г.
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традиционното финансиране, основано на безвъзмездни средства, се
застъпва в по-малка степен за сметка на иновационни методи, съчетаващи безвъзмездни средства и заеми с участието на финансови и
кредитни институции. Става въпрос за финансовите инструменти,
коитопомагат да бъдат създадени револвиращи форми на финансиране, което повишава устойчивостта им в дългосрочен план.
Във финансовия регламент(Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета)3вДЯЛ VIII
е уреден режимът на финансовите инструменти (чл.139–140).
За програмен период 2007–2013 г. Регламент (EO) № 1083/2006 на
Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд
и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/19994 в
чл. 44 установява режима на инструментите за финансов инженеринг:
„В рамките на оперативна програма, ЕФРР и Кохезионният
фонд могат да финансират разходите, свързани с операция, съдържаща приноси за подкрепа на инструменти, свързани с финансовия
инженеринг за предприятия, главно малки и средни, като фондове за
рисков капитал, гаранции и заеми и фондовете за устойчиво градско
развитие, т.е. фондове, които инвестират в публично-частни партньорства и други проекти, включени в интегрирания план за устойчиво градско развитие.
Когато тези операции се организират чрез фондове с участие,
т.е. фондове, учредени с цел да се инвестира в няколко фонда с рисков капитал, гаранции и заеми и фондове за устойчиво градско развитие, държавата-членка или управителният орган ги изпълнява чрез
една или повече от следните форми:
а) възлагане на обществена поръчка в съответствие с приложимия закон за обществените поръчки;
б) в други случаи, когато споразумението не е обществена поръчка за предоставяне на услуги по смисъла на закона за обществените поръчки, предоставянето на субсидия, определена за тази цел
като пряк финансов принос чрез дарение:
3
4
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i) на ЕИБ или на ЕИФ; или
ii) на финансова институция без да се отправя покана за представяне на предложения, ако това е съгласно национален закон, съвместим с Договора.“
Що се отнася до настоящия програмен период, общият Регламент
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета има самостоятелен дял IV, посветен на
финансовите инструменти(чл. 37–46)5. Съгласно чл. 37, ал.1:
„Европейските структурни и инвестиционни фондове могат да
бъдат използвани за подкрепа на финансови инструменти по една
или повече програми, включително когато са организирани чрез
фондове на фондове, с цел да допринесат за постигането на специфичните цели, определени по даден приоритет.Финансовите инструменти се използват за подкрепа на инвестиции, които се очаква
да бъдат финансово жизнеспособни, но не могат да генерират достатъчно финансиране от пазарни източници. Когато се прилага настоящият дял, управляващите органи, организациите, изпълняващи
фондове на фондове и организациите, управляващи финансовите инструменти спазват приложимото право, по-специално отнасящото
се за държавната помощ и обществените поръчки.“.6
По мнение наЕвропейската сметна палата финансовите инструменти все по-често се използват за предоставяне на финансова помощ от бюджета на Европейския съюз под формата на заеми, гаранции и капиталови инвестиции. При определени условия те могат да
представляват по-добър начин за изразходване на публичните средства, тъй като предлагат две конкретни предимства: мобилизиране
на допълнителни частни и публични средства за допълване на
5

OJ L , 347, 20.12.2013
Виж да повече информация относно финансовите инструменти съфинансирани от ЕСИФ на платформата fi-compass https://www.fi-compass.eu/ посетена на
30.09.2016г.
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първоначалното публично финансиране и повторно използване
на същите средства в рамките на няколко цикъла:„Финансовите
инструменти представляват механизъм за предоставяне на финансова помощ от бюджета на ЕС. Финансовата подкрепа, предоставена на крайните получатели чрез финансовите инструменти, може
да бъде под формата на заеми, гаранции и инвестиции в дялово
участие.Ако се използват добре, финансовите инструменти имат
следните две конкретни предимства в сравнение с БФП:възможност
за използване на лостов механизъм по отношение на публичните
средства (т.е. мобилизиране на допълнителни публични и частни
средства за допълване на първоначалното публично финансиране);
както иреволвиращ характер на предоставения капитал (т.е. неколкократно използване на едни и същи средства).“7
Основна роля в разработването и прилагането на финансовите инструменти и финансовия инженеринг в областта на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, както през стария, така и
през настоящия програмен период играе Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ). Тя пряко участва в процеса на управление на средствата
от ЕС по линия на ЕСИФ и ЕФСИ. Нейният правен статут на ЕИБ е
установен в чл. 308–309 от ДФЕС, Протокол № 5 за Устава на ЕИБ.
Така например, по време на програмен период 2007-2013г., в тясно сътрудничество с ЕИБ и с други финансови институции, Европейската комисия (ЕК)разработи инициативите JASPERS (Joint Assistance
in Supporting Projects in European Regions – Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони), JEREMIE (Joint European
Resources for Micro to Medium Enterprises – Обединени европейски
ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия) и JESSICA (Joint
European Support for Sustainable Investment in City Areas – Съвместна
европейска помощ за устойчиви инвестиции в градски зони).8
ЕИБ имаше и има активно участие в изграждане на инструментите за финансов инженеринг в държавите членки и в техническата
помощ при подготовката и съдействие при изпълнението от страна
7

Специален доклад на Европейската Сметна Палата „Изпълнение на бюджета
на ЕС чрез финансови инструменти — поуки от програмния период 2007–2013 г.,
достъпен на http://eca-publications.eu/special-reports/financial-instruments-19-2016/
bg/ посетена на 30.09.2016г.
8 За повече информация виж на http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/
instruments/jaspers_bg.cfm посетена на 30.09.2016г.
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на бенефициерите и УО на ОП на големи инфраструктурни проекти.
Накратко за трите инициативи и приложението им в България:
 JASPERS е партньорство за техническа помощ, отпускана съвместно от Комисията, ЕИБ и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Тя се реализира от държавите членки с цел подпомагане при подготовка на мащабни инфраструктурни проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния
фондове на ЕС (Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие). Този инструмент отразява богатия опит на
ЕИБ и на ЕБВР при подготовката на мащабни инфраструктурни
проекти, особено в секторите транспорт, регионално развитие
и околна среда. Съвместните усилия на трите институции имаха за цел да подкрепят успешното изпълнение на кохезионната
политика в програмния период 2007–2013 г. чрез съществено
увеличаване на ресурсите за подготовка на проекти. Основната
цел на JASPERS е да подпомага държавите членки в сложната
задача да подготвят качествени проекти, които да бъдат одобрени за финансиране максимално бързо от ЕК. Това включва
и подкрепа за подготовка на проекти за развитие на базата на
споразумения за публично-частни партньорства. JASPERSотпуска техническа помощ за всички етапи от проектния цикъл
– от първоначалното му идентифициране до решението на ЕК
за отпускане на финансиране. Реализираните и текущите проекти по техническата помощ на инициативата могат да бъдат
прегледани на интернет страницата на инициативата.9 Тази
инициатива продължава и през програмен период 2014-2020г.
С помощта на JASPERS се подготвяха и подготвятпроекти
по оперативните нипрограми за транспорт, околна среда и
регионално развитие както по време на стария, така и на
настоящия програмен периоди, включително и по новата ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.
 С цел улесняване на достъпа до финансиране за развитие на бизнеса, в партньорство с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)
бе създаденаJEREMIE. Тя е въведена през 2006 г. след оценка на
пропуските при обезпечаването на продуктите на финансовия
инженеринг в държавите членки и регионите (като например
9 http://www.jaspers-europa-info.org/index.php/bulgaria.htmlпосетена на 30.09.2016 г.
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фондове за рискови капитали, заеми и гаранции). В България
инициативата JEREMIE бе насочена към облекчаване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия в страната
чрез намаляване на изискванията за предоставяне на обезпечение и понижаване на лихвените нива по техните кредити.ОП
„Конкурентоспособност на българската икономика 2007–2013г.“
бе програмата, която реализира проекти по тази инициатива.
 Инициативата JESSICA бе въведена като рамка за насърчаване
на сътрудничеството между Комисията и ЕИБ, Банката за развитие на Съвета на Европа и други международни финансови
институции във финансовия инженеринг за устойчиво развитие на градовете. Целта бе да подпомогне държавите с готови
решения на комплексни задачи за финансиране на проекти за
обновяване и развитие на градовете чрез използването на револвиращи средства (мостово финансиране).
България е една от 11-те държави членки на ЕС, която приложи
този инструмент.От края на месец декември 2011 г. е създаден „Регионален фонд за градско развитие“ АД, за да управлява част от ресурсите
на инициативата JESSICA за България – първите средства по линия на
Структурните фондове на ЕС, предоставяни не под формата на безвъзмездна финансова помощ, а на нисколихвени и дългосрочни заеми.
Средствата по инициативата идваха чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г. Основната задача на Фонда е да стимулира инвестициите на местната власт и частния бизнес в устойчиви
проекти за градско развитие, които имат значим социален ефект, но са с
по-ниска от средната за пазара икономическа възвращаемост и по тази
причина не биха били възможни при обичайните условия за финансиране, т. е. това са така наречените „градски проекти“. Дейността на Фонда
е ограничена до подпомагане на градски проекти само на територията
на градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.10
За София е създаден специален фонд, който е дъщерно дружество
на създадения Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД.11България приложи иновативен подход приподготовката на проектни предложения по ОП и осигуряване на ниско10

Повече информация за Фонда виж на:http://www.jessicafund.bg/bg/za-nas посетена на 30.09.2016г.
11 Повече информация за Фонда виж на:http://www.jessicasofia.com/ посетена
на 30.09.2016г.
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лихвено мостово финансиране за изпълнение на проектите по договорите за безвъзмездна финансова помощпо ОП на общините, създавайки „ФЛАГ“ЕАД. Фондът бе създаден на основание Разпореждане № 4
на Министерския съвет на Република България от 7 март 2007 г. като
инструмент на държавната политика за регионално развитие. Мисията
му е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по
ОП и по Програма за развитие на селските райони, които са насочени
към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и
към създаване на устойчиви и модерни местни общности. Фондът отпуска заеми на общини и на общински дружества, които изпълняват
проекти, одобрени от управляващите органи на ОП, както и на общини – заподготовка на проектни предложения.12
Съгласно чл. 19 от Закона за общинския дълг (ЗОД)13 изборът на
финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на Закона за обществените поръчки14.Чл. 19а ЗОД предвижда, че
чл.19 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от "Фонд
за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" – ЕАД,
от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и от
фондовете за градско развитие, които са споменати по-долу в изложението. Поставя се въпросът de lege ferendaдали и други финансови
институции и кредитни институции на национално и европейско
нивоще бъдат включени в обхвата на разпоредбата?
В България, съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)15:
 Чл. 4,ал. 2: „Безвъзмездната финансова помощ може да се
предоставя и в комбинация с другите форми за финансова
подкрепа – награди, възстановима помощ или финансови инструменти.“
 Чл. 5, ал. 1: „Финансовите инструменти, финансирани със средства от ЕСИФ, с изключение на тези по чл. 39 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013, се изпълняват чрез Фонд на фондовете.
12

За повече подробности относно Фонда виж на интернет страницата му –
http://www.flag-bg.com/?id=6 посетена на 30.09.2016г.
13 Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г. изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.
14 Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.,В сила
от 15.04.2016 г.
15 Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни
2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.
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(2) Фондът на фондовете се създава като обособен финансов
ресурс от програмите по чл. 3, ал. 2 и се управлява въз основа
на финансово споразумение, сключено между ръководителя
на управляващия орган на съответната програма и лицето,
управляващо Фонда на фондовете. Банковото обслужване
на лицето, управляващо Фонда на фондовете, се извършва
от Българската народна банка.
(3) Лицето, управляващо Фонда на фондовете се определя от
Министерския съвет, като в управителните му органи се
включват лица, определени от заместник министър-председателя или министъра, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на
средствата от ЕСИФ, министъра на труда и социалната
политика, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните, както и лица с доказан професионален опит в областта на финансовите инструменти.
(4) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Разпоредбата на чл. 153, ал. 8
от Закона за публичните финансисе прилага за лицето по ал.
3, както и за други юридически лица, които са контролирани
от държавата и на които по силата на нормативен акт е
възложено подобно управление на средства от Европейския
съюз и банковото им обслужване се извършва от Българската народна банка.“
На основание на чл.5 от ЗУСЕСИФ бе създаден „Фонд мениджър
на финансовите инструменти в България“ЕАД16. Той е създаден от
Министерски съвет като специализирано държавно търговско дружество за управление на финансовите инструменти, предвидени за
изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ: ОП „Развитие
на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“,
ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“, Програма за развитие на
селските райони и ОПза морско дело и рибарство.Тоест на практика
пет ОПимат синергия между БФП и финансови инструментии има една ОП, която функционира изцяло като финансов инструмент, а именно ОП„Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-202017.
16

Повече за фонда на : http://www.fmfib.bg/bg/profile, посетена на 30.09.2016 г.
http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=376посетена на 30.
09.2016г.
17
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В заключение, в споменатия по-горе доклад на Европейската
Сметна палата се посочва, че:
„Общото заключение на Сметната палата е, че финансовата
подкрепа, предоставена на крайните получатели чрез финансови инструменти предлага съществени предимства в сравнение с безвъзмездната финансова помощ, тъй като всяко еврофинансиране при
финансовите инструменти по принцип може да се използва повече
от веднъж. Освен това, фактът, че заемите трябва да бъдат погасени, а гаранциите трябва да бъдат освободени или върнати (в случая с капиталовите инвестиции), следва да влияе на поведението на
крайните получатели и да води до по-добро използване на публичните
средства и до по-малка вероятност крайните получатели да станат
зависими от публична подкрепа. В същото време Сметната палата
отбелязва, че въз основа на придобития опит от програмния период
2007—2013 г. e усъвършенствана правната рамка за програмния период 2014—2020 г. по отношение на финансовите инструменти, но
някои проблеми продължават да съществуват“.
Що се отнася до ЕФСИ, то той е основен елемент от „Плана за
инвестиции за Европа“, предназначен да стимулира икономическия
растеж и конкурентоспособността в дългосрочен план. Целта на фонда е използването на публично финансиране, включително от бюджета на ЕС, за мобилизиране на частни инвестиции. Фондът представлява отделно и прозрачно образувание и отделна сметка, управлявана от ЕИБ. Той е създаден сРегламент (ЕС) 2015/1017 наЕвропейския
парламент и на Съвета18 от 25 юни 2015 година за Европейския фонд
за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център
18

В преамбюла му е посочено: „Икономическата и финансовата криза доведе
до спад в нивото на инвестициите в рамките на Съюза. Инвестициите намаляха с
приблизително 15 % спрямо върховата си стойност от 2007 г. Съюзът страда поспециално от недостиг на инвестиции в резултат на бюджетните ограничения за
държавите членки и от слаб растеж, което от своя страна води до несигурност на
пазара от гледна точка на икономическите перспективи. Тази липса на инвестиции,
която беше особено сериозна в най-тежко засегнатите от кризата държави членки,
забави икономическото възстановяване и има отрицателно въздействие върху създаването на работни места, дългосрочните перспективи за растеж и конкурентоспособността, като е възможно да попречи на постигането на целите на стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Необходимо е да
се увеличи привлекателността на инвестирането в Европа и в инфраструктурата на
съвременна, основана на знанието икономика.“
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по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни
проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) №
1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции19. ЕФСИ бе създаден с регламента, в който се установяват правилата и се
предвиждат бюджетните средства за първите две части на „Плана за
инвестиции за Европа“: Европейски фонд за стратегически инвестиции; Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси, при което се включва и създаването на Европейския портал за
инвестиционни проекти. Правилата се въвеждат от ЕК и ЕИБ.
Що се отнася до инициативата за малки и средни предприятия20,
следва да се отбележи, че тяе съвместен финансов инструмент на ЕК
и Групата на ЕИБ (Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд). В момента тази инициатива се изпълнява
в България, Финландия, Малта и Испания.
В заключение, в доклада наЕвропейската Сметна палата се посочва, чепрез периода 2014—2020 г. за ЕК21 и ЕИБ ще бъде изключително важно да координират ефективно използването на финансираните
от бюджета на ЕС финансови инструменти със споделено или централно управление с ЕФСИ. Само тогава финансовите инструменти
към бюджета на ЕС ще имат най-ефективен принос към изключително необходимите инфраструктурни инвестиции в ЕС.В продължение
на казаното, считам, че ролята на ЕФСИ ще нараства, особено за регионите, които се ползват от ЕСИФ, имайки предвид, новите предизвикателства, пред които е изправен ЕС22 ще доведе до намаляване
на средствата по кохезионната политика и следва да се търсят други
източници за финансиране. В това отношение, натрупаната експертизана ЕИБ при изпълнението на инициативите JASPERS, JEREMIEи
JESSICAще е от огромно значение. Тази теза се потвърждава и от на19

OJ L, 169, 01 1.7.2015г., стр.1
Виж повече за инициативата на: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/
sme_initiative/ посетена на 30.09.2016г.
21 Виж доклада „European Structural and Investment Funds and European Fund
for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity“ http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2016/european-structural-and-investment-funds-and-european-fund-for-strategicinvestments-complementarities-ensuring-coordination-synergies-and-complementarity
посетен на 30.09.2016г.
22
http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_
crisis/responding_to_the_financial_crisis/index_en.htm посетена на 30.09.2016г.
20
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меренията на ЕК, а именноЕФСИ да бъде подсилен и да продължи
своята дейност след първоначалния тригодишен период23.
2. ЕСИФ и ЕФСИ
В таблицата по-долу са представени някои прилики и разлики
между ЕСИФ и ЕФСИ:24
ЕСИФ
Цели на Растеж и работни места в
политиката съответствие със стратегия „Европа 2020“.
Основната цел е да се
адресират регионалните
различия, да се изпълнят
целите на кохезионната
политика при отчитане на
развитието на последната
в хода на повече от 50 години.
Възприема се като механизъм за преразпределение на средства между
държавите членки.
Структура Напълно съответства на
термина „фонд“, тъй като
представлява ясно дефинирана сума в рамките на
бюджета на ЕС.

23

ЕФСИ
Растеж и работни места в съответствие
със стратегия „Европа 2020“ .
Чисто нов инструмент, който адресира
недостига на инвестиции, генериран в
резултат на неотдавнашната финансова
ситуация.
Възприема се като механизъм с стабилизиращи и/или контрациклични функции
на фона на високата безработица и ниски инвестиции.

Инструмент за разпределяне на риска,
подкрепян от гаранция от ЕС и гаранционен фонд на ЕС, който позволява на
ЕИБ да финансира проекти с по-висок
рисков профил от онези, които обичайно
отговарят на условията за финансиране.
Не представлява „фонд“.

Виж информационния документ „План за инвестиции за Европа: една година от създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)„
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1967_bg.htm посетена на 30.09.2016г.
24 Източник: Maria K. Sioliou, Brian Field, Eugenia Kazamaki Ottersten and Olivier
Debande.Preliminary Observations on the regional dimension of the Investment Plan for
Europe
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Управление По същество става дума
за споделено управление
с държавата членка съгласно действащото законодателство25

Финансови Финансовите средства са
продукти и географски разграничедопустимост ни, в съответствие с регионалните потребности
в ЕС, и се определят съгласно многогодишната
финансова рамка 20142020 на бюджета на ЕС.
Подробните правила за
допустимост по ЕСИФ се
определят от държавата
членка в съответствие с
програмните документи,
като принципът на допълняемост гарантира, че
средствата от ЕСИФ не
заместват националните
такива. ЕСИФ предоставя средства предимно
посредством
грантове,
и, в по-малка степен, посредством
финансови
инструменти. Неотдавна
проведените реформи на
Кохезионната политика
включват ускоряване на
прилагането (удвояване)
на финансовите инструменти. Периодът на изпълнение е 2014-2020.
25

ЕФСИ се управлява от Управителен съвет (включващ представители на ЕИБ и
ЕК) и Инвестиционен комитет (състоящ
се от експерти). ЕФСИ се прилага от
Групата на ЕИБ. Инфраструктурният и
иновационен прозорец се управляват от
ЕИБ, а прозорецът за МСП – от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)
ЕФСИ има за цел да отговори на потребността от инвестиции, чийто обем е
ограничен поради кризата. ЕФСИ цели
да постигне ефекта на финансовия лост
с частни средства. ЕФСИподкрепя широк набор от финансови продукти, за да
отговори по-добре на потребностите на
индивидуалните инвестиционни проекти. Ключовите критерии за допустимост
са допълняемост и по-висок рисков профил, отколкото са обичайните дейности
на ЕИБ. Допълняемостта се оценява посредством ползите от проекта, докато повисокият рисков профил покрива не само
финансовите аспекти на операцията, но
също и предтърговския етап на проекта,
като може да включва и рискове от друго естество (строителен риск и т.н.). За
момента ЕИБ има ограничен капацитет
за финансирането на проекти с по-висок
риск (т.нар. „специални операции“). Очаква се, че ЕФСИ ще доведе до 400% ръст
в тези операции. Финансовите продукти
са предмет на политиките за оценяване на
риска на ЕИБ. Макар регулаторната среда
да изисква коригиране на проектния микс
по отношение на сектори и държави въз
основа на текущ мониторинг на развитието на пазарните условия в държавите
членки, реално няма фиксирани горни
прагове по държави и/или региони. Периодът на прилагане е 2015-2020 г.

25

Договор за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна
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Регулаторната рамка предвижда ЕСИФ като допълнителен източник на финансиране за проекти, допустими по ЕФСИ, при условие,
че проектите отговарят на условията и на регулаторните изисквания
за съответните инструменти/фондове, като ЕКследва да предостави
насоки, така че да се гарантира, че комбинираното използване на инструментите на Съюза с финансиране от ЕИБ при гаранция от ЕС
позволява подходящо ниво надопълняемост и синегрия.

3. Заключение
България се опитва да се възползва в максимална степен от възможностите, които предоставят финансовите инструменти. С оглед
на изложеното по-горе, няма никакво съмнение, че бъдещето е на финансовите инструменти, а не на БФП. В това отношениее необходимо
по-рано да се научим да ги познаваме иизползваме ефективно, както
в теорията, така и в практиката.

на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (финансов регламент) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

368

