
Справочник за Европейския съюз - 2017 1

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Комисията отговаря за изпълнението на бюджета в сътрудничество с държавите
членки, под политическия контрол на Европейския парламент.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Членове 290—291, 317—319 и 321—323 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) и член 179 от Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия;

— Финансов регламент, т.е. 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[1];

— Правила за прилагането на Финансовия регламент, т.е. делегиран регламент на
Комисията от 29 октомври 2012 г. 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[2];

— Регламент (ЕС, Евратом) № 547/2014 на Европейския парламент и на Съвета от
15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза[3];

— Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от
28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза[4];

— Междуинституционално споразумение (МИС) от 2 декември 2013 г. между
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина,
сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[5].

ЦЕЛ

Комисията отговаря за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета
в съответствие с Договорите, всъответствие с разпоредбите и указанията, посочени във
Финансовия регламент, и в границите на разрешените бюджетни кредити (1.5.3.).

[1]ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1
[2]OВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1
[3]OВ L 163, 29.5.2014 г, стр. 18
[4]OВ L 286, 30.10.2015 г, стр. 1
[5]ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.5.3.pdf
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Държавите членки сътрудничат на Комисията, за да се гарантира използването на
определените суми в съответствие с принципите на доброто финансово управление,
т.е. икономичност, ефикасност и ефективност.

ОПИСАНИЕ

А. Основен механизъм
Изпълнението на бюджета включва две основни операции: поемане на задължения
и извършване на плащания. По отношение на поемането на разходи се взема решение за
използване на определена сума от конкретен бюджетен ред, за да се финансира конкретна
дейност. След това, след установяване на съответните правни задължения (например
договори) и осъществяване на съответните услуги, строителство и доставки по договора,
разходите се одобряват и дължимите суми се плащат.
Б. Методи на изпълнение
Както е посочено в член 58 от Финансовия регламент, Комисията може да изпълнява
бюджета по един от следните начини:
— пряко („пряко управление“), чрез своите отдели или чрез изпълнителни агенции,

— чрез споделено управление с държавите членки („споделено управление“);

— непряко („непряко управление“), чрез поверяване на задачите по изпълнение на
бюджета на юридически и физически лица като трети държави, международни
организации и други.

На практика приблизително 76 % от бюджета се разходват по начина на „споделено
управление“, като държавите членки разпределят финансовите средства и управляват
разходите, 22 % се разходват чрез „пряко управление“ от страна на Комисията или на
нейните изпълнителни агенции и останалите два процента се разходват чрез „непряко
управление“[6].
Системата за финансова прозрачност[7] съдържа информация за бенефициентите на
средства, пряко управлявани от Комисията; изброени са и получателите на средства от
Европейския фонд за развитие. От друга страна, всяка държава членка е отговорна за
публикуването на данните за получателите на средства от фондовете, които управлява в
рамките на непрякото и споделеното управление[8].
В член 317 от ДФЕС се посочва, че Комисията изпълнява бюджета в сътрудничество
с държавите членки, като се добавя, че регламентите, приети по силата на член 322 от
ДФЕС, трябва да определят задълженията на държавите членки за контрол и одит при
изпълнението на бюджета, както и отговорностите, които произтичат от това.
В допълнение към това, в по-широкия контекст на прилагането на законодателството на
ЕС член 290 и член 291 от ДФЕС определят разпоредби за делегираните правомощия
и изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, по-конкретно относно
контрола върху Комисията, упражняван от държавите членки, Съвета и Европейския
парламент.

[6]Данните са предоставени от Генерална дирекция „Бюджет“ на Европейската комисия.
[7]http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
[8]Въпреки това картата за предоставяне на връзки към уебсайтове, управлявани от държавите членки (които
носят пълна отговорност за съдържанието на сайтовете), може да бъде намерен на адрес: http://ec.europa.eu/
contracts_grants/beneficiaries_bg.htm

http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_bg.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_bg.htm
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Съгласно член 290 от ДФЕС законодателен акт може да делегира на Комисията
правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват
„определени несъществени елементи от законодателния акт“. Парламентът и Комисията
имат правото да оттеглят това делегиране на правомощия на Комисията или да повдигнат
възражения срещу него, като по този начин предотвратят неговото влизане в сила.
Член 291 урежда изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Като се има
предвид фактът, че член 291, параграф 1 от ДФЕС предвижда, че държавите членки носят
отговорност за предприемането на всички необходими мерки по националното право
за прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, член 291, параграф 2, предвижда,
че „когато са необходими еднакви условия за изпълнение на правно обвързващите
актове на Съюза“, тези актове предоставят изпълнителни правомощия на Комисията,
или, в случаите, предвидени в членове 24 и 26 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),
на Съвета. Съгласно член 291, параграф 3 от ДФЕС, Парламентът и Съветът, като
действат чрез регламенти, определят правилата относно реда и условията за контрол
върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.
Член 291 от ДФЕС се допълва от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи
относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването
на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[9]. Този контрол се упражнява
чрез комитети, съставени от представители на държавите членки и председателствани от
представител на Комисията. Регламентът определя два нови вида процедури, приложими
в зависимост от приложното поле на въпросния акт: съгласно процедурата по разглеждане
Комисията не може да приема мярката, ако комитетът е дал отрицателно становище;
съгласно процедурата по консултиране Комисията е задължена да се съобразява възможно
в най-голяма степен със заключенията на комитета, но неговото становище не е
задължително за нея.
Неправилното изпълнение на бюджета от страна на държавите членки се санкционира
чрез процедурата за уравняване на сметки и за проверка на допустимостта, при която
след осъществяването на контрол от страна на Комисията и Сметната палата се коригират
приходите на националните правителства от бюджета на ЕС чрез възстановяване на
неправомерно платените средства. Решенията за тези корекции се вземат от Комисията
в съответствие с горепосочените процедури за изпълнителните правомощия (1.5.5.).
Изпълнението на бюджета в определени сектори е било обект на чести критики от страна
на Сметната палата (1.3.10).
В. Правила за изпълнение
Финансовият регламент съдържа всички принципи и правила, които уреждат
изпълнението на бюджета. Той има хоризонтален характер, тъй като се прилага по
отношение на всички области на разходите и всички приходи. Допълнителни правила,
приложими към изпълнението на бюджета, могат да бъдат намерени в секторните
регламенти, които обхващат конкретни политики на ЕС.
Първият Финансов регламент беше приет първоначално на 21 декември 1977 г.
Последният преразгледан Финансов регламент беше приет през 2012 г. след
законодателна процедура, започната от Комисията през 2010 г. и предшествана от

[9]ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.3.10.pdf
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публична консултация през 2009 г. Впоследствие този Финансов регламент беше изменен
през май 2014 г. и през октомври 2015 г.
Член 211 от Финансовия регламент гласи, че настоящият регламент се преразглежда
винаги когато това се окаже необходимо и във всеки случай най-късно две години преди
края на първата многогодишната финансова рамка за периода след 2013 г.
Основното средство на Комисията за изпълнението на бюджета и за наблюдението
на неговото изпълнение е компютризираната счетоводна система ABAC (счетоводно
отчитане въз основа на текущо начисляване). Комисията е предприела стъпки за
постигане на най-високите счетоводни стандарти, а именно Международните счетоводни
стандарти за публичния сектор (IPSAS), създадени от Международната федерация
на счетоводителите (IFAC). Отговорността на държавите членки при споделеното
управление на бюджета на ЕС беше засилена значително с член 59 от Финансовия
регламент.
Важен аспект на изпълнението на бюджета е спазването на законодателството на ЕС,
приложимо към договорите за обществени поръчки (доставка, строителство и услуги,
3.2.2).

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

На първо място Парламентът, като едно от двете направления на бюджетния орган,
оказва предварително въздействие върху изпълнението на бюджета на ЕС, като внася
изменения и взема решения в контекста на бюджетната процедура (1.4.3.) за отпускане на
средства. Парламентът може да реши да се използва бюджетният механизъм за резерва,
съгласно който когато има съмнения относно обосноваността на разходите или относно
способността на Комисията да ги изпълни, Парламентът може да реши да постави
тези средства в резерв, докато Комисията не предостави подходящи доказателства. Тези
доказателства се предоставят като част от искане за трансфер на средства от резерва.
Както Парламентът, така и Съветът са задължени да одобрят предложенията за трансфери.
Бюджетните кредити не могат да бъдат използвани, докато не бъдат прехвърлени от
резерва по съответния бюджетен ред.
На второ място, процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението
на бюджета (1.5.5) позволява на Парламента да контролира текущото изпълнение на
бюджета. Въпреки че повечето от повдиганите въпроси засягат периода на освобождаване
от отговорност, голяма част от въпросите, поставяни на Комисията от комисията
на Парламента по бюджетен контрол в рамките на процедурата за освобождаване
от отговорност, са свързани с текущото изпълнение на бюджета. Резолюцията за
освобождаване от отговорност, която е неразделна част от решението за освобождаване от
отговорност, съдържа многобройни задължения и препоръки, адресирани до Комисията
и другите органи, участващи в изпълнението на бюджета.
Съгласно Договора от Лисабон, Парламентът заедно със Съвета отговаря за определянето
на „финансовите норми, които по-специално определят реда и условията за установяване
и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на счетоводните
отчети“ (член 322, параграф 1 от ДФЕС).
През септември 2016 г. Комисията внесе предложение за нов Финансов регламент, който
ще замени действащия понастоящем (заедно с правилата за неговото прилагане), както
и ще измени 14 други секторни регламенти и решение, като всички те съдържат и
финансови правила. Заявената цел на предложението е да бъдат опростени финансовите

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_3.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.4.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.5.5.pdf
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правила на ЕС и те да бъдат направени по-гъвкави. Комисията по бюджети и на комисията
по бюджетен контрол са съвместно отговорни. Ще се търсят становища от няколко
комисии (а именно комисията по земеделие и развитие на селските райони; комисията по
Регионално развитие; по заетост и социални въпроси; по транспорт по промишленост; по
рибно стопанство; по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи; по външни
работи; и комисията по развитие). Понастоящем законодателната процедура продължава
да бъде в ход[10].
Нещо повече, в почти всички политически области Парламентът влияе върху
изпълнението на бюджета посредством своите законодателни и незаконодателни
дейности, например посредством доклади и резолюции, или просто чрез отправяне на
въпроси с искане за устен или писмен отговор към Комисията.
През последните няколко години Парламентът засили политическия си контрол
върху Комисията чрез въвеждането на инструменти, които правят възможен обмена
на информация за изпълнението на фондовете и размера на неизпълнените поети
ангажименти, т.е. правните ангажименти, по които все още не са извършени плащания.
Неизпълнените поети задължения могат да се превърнат в проблем, ако се натрупват за
големи периоди, и поради това Парламентът упражнява натиск върху Комисията да ги
държи под контрол.
Разработват се нови средства, които следва да позволяват по-добро наблюдение на
процеса на изпълнение и да подобряват съотношението „качество-цена“ на програмите
на ЕС. За тази цел Парламентът призовава за висококачествени отчети за дейността
(изготвени от Комисията в работните документи във връзка с предварителния проект на
общия бюджет) и редовните анализи на ефективността на разходите по програмите на ЕС.
Alexandre Mathis
06/2017

[10]На 26 януари 2017 г. Европейската сметна палата (ЕСП) прие своето Становище № 1/2017.
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