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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да вземе 

предвид следните изменения: 

 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) При възлагането на обществени 

поръчки следва да се гарантира, че 

средствата на Съюза се използват по 

ефективен, прозрачен и подходящ 

начин: при това положение 

процедурите за възлагане на 

обществени поръчки следва да бъдат 

компютризирани, тъй като по този 

начин ще се спестят много средства в 

сравнение с традиционните 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки и тези процедури ще станат 

по-достъпни за малките и средните 

предприятия.   

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Целесъобразно е да се 

идентифицират и третират по 

различен начин отделните случаи, 

които обикновено се наричат 

ситуации на „конфликт на интерес“. 

Понятието „конфликт на интереси“ 

следва да бъде използвано единствено 

за случаите, в които длъжностно 

лице или служител на институция на 
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ЕС се намира в такава ситуация. Ако 

икономически оператор се опита да 

окаже нерегламентирано влияние 

върху дадена процедура или да получи 

поверителна информация, това 

трябва да се разглежда като „тежко 

професионално нарушение“. На 

последно място, икономическият 

оператор може да се окаже в 

ситуация, при която не може да 

изпълни договор поради конфликт на 

професионални интереси, например 

дадено дружество не следва да 

извършва оценка на проект, в който е 

участвало, или одитор следва да не 

може да одитира счетоводни 

отчети, които преди това е заверил. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 29 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (29a) Настоящият регламент зачита 

основните права и спазва 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

и по-специално членове 47 до 50 от 

нея, от които може да се заключи, че 

законността и пропорционалността 

на престъплението и наказанието 

трябва да бъдат гарантирани и че 

всеки има правото на ефективни 

правни средства за защита и на 

справедлив съдебен процес, правото на 

защита и правото да не бъде съден 

или наказван два пъти за едно и също 

престъпление. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 а (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 60 – параграф 7 

 

Текст в сила Изменение 

 (1a) Член 60, параграф 7 се заменя със 

следното:  

„7. Параграфи 5 и 6 не се прилагат към 

вноските на Съюза за субектите, които 

подлежат на отделна процедура по 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета 

съгласно член 208. 

„7. Параграфи 5 и 6 не се прилагат към 

вноските на Съюза за субектите, които 

подлежат на отделна процедура по 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета 

съгласно членове 208 и 209.“ 

Обосновка 

Финансовият регламент следва да бъде изменен, за да се вземе предвид съвместното 

изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно отделната 

процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 

на съвместните предприятия съгласно член 209 от Финансовия регламент (29 май 

2014 г.). 

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 б (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 99 – параграф 5 

 

Текст в сила Изменение 

 (1б) Член 99, параграф 5 се заменя със 

следното: 

5. Всяка година институцията изпраща 

на Европейския парламент и на Съвета 

доклад, съдържащ обобщение на броя 

и вида на извършените вътрешни одити, 

отправените препоръки и действията, 

предприети по тях.  

„5. Всяка година институцията докладва 

на Европейския парламент и на Съвета, 

по искане на Парламента, относно 

извършените вътрешни одити, като 

предоставя информация относно броя 

и вида на тези одити, отправените 

препоръки и действията, предприети по 

тях.“  
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Обосновка 

В съответствие с последното изречение от член 319, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз: „Комисията предоставя пред Европейския 

парламент всякаква необходима информация при поискване от негова страна.“ 

Финансовият регламент следва да бъде формулиран така, че да не възпрепятства 

прилагането на тази разпоредба на Договора.  

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3  

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 106 – параграф 1 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) измама, корупция, участие в 

престъпна организация, изпиране на 

пари, финансиране на тероризъм, 

престъпления, свързани с терористични 

дейности, детски труд или други форми 

на трафик на хора, въз основа на 

доказателства, установени от органа, 

посочен в член 108, или с окончателно 

съдебно решение;  

г) измама, данъчни измами, укриване 

на данъци, включително чрез 

необлагаеми офшорни структури, 

злоупотреба с корпоративни активи, 

присвояване на публични средства, 
корупция, участие в престъпна 

организация, изпиране на пари, 

финансиране на тероризъм, 

престъпления, свързани с терористични 

дейности, детски труд или други форми 

на трафик на хора, въз основа на 

доказателства, установени от органа, 

посочен в член 108, или с окончателно 

съдебно решение;  

Обосновка 

Един от основните принципи и цели на Финансовия регламент е защитата на 

финансовите интереси на Съюза. ЕС няколкократно изрази намерението си за борба 

срещу данъчните измами и укриването на данъци. Статистическите данни сочат, че 

размерът на сивата икономика в ЕС представлява около една пета от БВП. Освен 

това десетки милиарди евро остават в офшорни зони, като често не се декларират и 

не се облагат с данъци. Засилването на борбата срещу данъчните измами и 

укриването на данъци е не само въпрос на приходи, но и на справедливост. Защитата 

на финансовите интереси на Съюза може да бъде допълнително засилена чрез 

включването на укриването на данъци като основание за отстраняване в процедурите 

за възлагане на обществени поръчки на институциите на Съюза. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 106 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Доказателствата за това, че 

икономически оператор се намира в 

някое от положенията за 

отстраняване, изброени в параграф 1, 

могат да включват: 

 а) факти, установени в рамките на 

одити или разследвания, извършени 

от Сметната палата, Службата за 

борба с измамите или Службата за 

вътрешен одит, или всяка друга 

проверка, одит или контрол, 

извършен под отговорността на 

възложителя; 

 б) административни решения, които 

могат да включват дисциплинарни 

мерки, предприети от компетентния 

надзорен орган, който отговаря за 

проверката на прилагането на 

стандартите за професионална 

етика, решения на ЕЦБ, ЕИБ, 

международни организации или 

Комисията, във връзка с нарушаване 

на правилата на Съюза за 

конкуренцията, или решения на 

компетентен национален орган. 

Обосновка 

Член 140, параграф 1 от проекта на делегирания акт (правила за прилагане), 

представен от Комисията по време на първия кръг от заседания на експертната 

група, съдържа някои важни разпоредби, които следва да бъдат интегрирани 

впоследствие в самия Финансов регламент, за да се поясни, че разпоредбата следва да 

се прилага за доказателствата за всички основания за отстраняване. 

 

 



 

PE539.750v02-00 8/18 AD\1047299BG.doc 

BG 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 106 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. С изключение на случаите, 

предвидени в параграф 1, буква г), 

възлагащият орган може да реши да не 

отстрани съответния икономически 

оператор, когато този оператор е 

предприел коригиращи мерки, за да 

докаже своята надеждност. 

3. С изключение на случаите, 

предвидени в параграф 1, буква г), 

органът, посочен в член 108, може да 

реши да не отстрани съответния 

икономически оператор, когато този 

оператор е предприел коригиращи 

мерки, за да докаже своята надеждност. 

 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 108 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За положенията, посочени в член 106, 

параграф 1, букви б), г), д) и е), 

Комисията създава орган по искане на 

разпоредител с бюджетни кредити на 

Комисията или на изпълнителна агенция 

или съвместен орган по искане на друга 

институция, орган или европейска 

служба. Органът прилага следната 

процедура от името на Комисията, 

нейните изпълнителни агенции и 

другите институции, органи или 

европейски служби: 

3. За положенията, посочени в член 106, 

параграф 1, букви б), г), д) и е), 

Комисията създава неутрален и 

политически независим орган по 

искане на разпоредител с бюджетни 

кредити на Комисията или на 

изпълнителна агенция или съвместен 

орган по искане на друга институция, 

орган или европейска служба. Органът 

или съвместният орган назначава 

постоянен орган на високо равнище и 

е съставен от членове с технически и 

правни правомощия. Комисията 

гарантира, че органът или 

съвместният орган работи 

независимо. Органът или съвместният 

орган прилага следната процедура от 

името на Комисията, нейните 

изпълнителни агенции и другите 

институции, органи или европейски 
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служби: 

 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 108 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Отстраняването е завинаги в случай 

на незаконни дейности в контекста 

на организираната престъпност. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 108 – параграф 4 – алинея 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Давностният срок за отстраняване 

и/или налагане на финансови санкции 

на икономически оператор е десет 

години, считано от някоя от 

следните дати: 

 а) датата на извършване на 

нарушението или, в случаи на 

продължаващи или повтарящи се 

нарушения, от датата на 

прекратяване на нарушението — за 

случаите, посочени в член 106, 

параграф 1, букви б), в), г) и д); 

 б) датата на окончателното съдебно 

решение на национален съд или 

окончателното административно 

решение на публичен орган или 

международна организация — за 

случаите, посочени в член 106, 

параграф 1, букви б), в) и г). 
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 Давностният срок се прекъсва от 

всеки акт на Комисията или всеки 

друг субект, участващ в изпълнението 

на бюджета на Съюза, за който е 

съобщено на икономическия оператор 

и който е свързан с разследвания или 

съдебни производства. Новият 

давностен срок започва да тече от 

деня след прекъсването. 

 За целите на член 106, параграф 1, 

буква е) от настоящия регламент се 

прилага давностният срок за 

отстраняване и/или налагане на 

финансови санкции на икономически 

оператор, предвиден в член 3 от 

Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) 

№ 2988/95*. 

 __________________ 

 * Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 

на Съвета от 18 декември 1995 г. 

относно защитата на финансовите 

интереси на Европейските общности 

(ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1). 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 108 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. С цел определяне на 

отстраняването и неговия срок и/или 

финансовите санкции в 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, органът отчита 

по-специално сериозността на 

положението, включително 

въздействието върху финансовите 

интереси и имиджа на Съюза, 

изминалото от нарушението време, 

продължителността и 

повторяемостта на нарушението, 

наличието на умисъл или степента 
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на небрежност и предприетите 

мерки за поправяне на положението 

или всяко друго смекчаващо 

обстоятелство.  

Обосновка 

Член 144, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията 

относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 е преместен 

в новия член 108, параграф 4а от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, който касае 

обстоятелствата, които трябва да бъдат взети предвид при налагането на 

отстраняване и неговия срок и/или финансови санкции.  

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 108 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато бюджетът се изпълнява чрез 

непряко управление с трети държави, 

Комисията може да вземе решение за 

отстраняване или налагане на 

финансови санкции в съответствие с 

процедурата, посочена в параграф 3, 

след като третата държава, на 

която е възложено изпълнението 

съгласно член 58, параграф 1, буква в), 

не е направила това. Това не засяга 

отговорността на третата държава, 

съгласно член 60, параграф 3, да 

предотвратява, открива и коригира 

нередностите и измамите. 

Обосновка 

Съгласуване с практиката на ЕФР, за да се гарантира, че Комисията може да взема 

решения за отстраняване вместо оправомощените лица, които не са направили това. 

 

 



 

PE539.750v02-00 12/18 AD\1047299BG.doc 

BG 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 110 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) кандидатът или оферентът отговаря 

на критериите за подбор, посочени в 

документацията за обществената 

поръчка. 

в) кандидатът или оферентът отговаря 

на критериите за подбор, посочени в 

документацията за обществената 

поръчка, и не се намира в положение 

на конфликт на интереси, което 

може да засегне по негативен начин 

изпълнението на поръчката. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 11 а (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 162 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (11a) Член 162, параграф 1 се заменя 

със следното: 

1. До 30 юни Сметната палата предава 

на Комисията и на съответните 

институции всички забележки, които по 

нейно мнение са от такова естество, че 

следва да бъдат включени в годишния 

доклад. Тези забележки запазват 

поверителния си характер и подлежат на 

състезателна процедура. До 15 октомври 

всяка институция изпраща своя отговор 

на Сметната палата. Отговорите на 

останалите институции, различни от 

Комисията, се изпращат същевременно 

и на Комисията. 

„1. До 30 юни Сметната палата предава 

на Комисията и на съответните 

институции всички забележки, които по 

нейно мнение са от такова естество, че 

следва да бъдат включени в годишния 

доклад. Тези забележки запазват 

поверителния си характер и подлежат на 

състезателна процедура. Въпреки това 

те се предоставят на Европейския 

парламент при поискване, ако е 

целесъобразно при условия на 

поверителност. До 15 октомври всяка 

институция изпраща своя отговор на 

Сметната палата. Отговорите на 

останалите институции, различни от 

Комисията, се изпращат същевременно 

и на Комисията.“ 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 11 а (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 164 

 

Текст в сила Изменение 

 (11a) Член 164 се заменя със следното: 

1. Преди 15 май на година n + 2 по 

препоръка на Съвета и с квалифицирано 

мнозинство Европейският парламент 

освобождава Комисията от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета за година n. 

„1. Преди 15 май на година n + 2 по 

препоръка на Съвета и с квалифицирано 

мнозинство Европейският парламент 

освобождава институциите и 

органите на Съюза, посочени в 

членове 208 и 209, от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

година n. 

2. В случай че датата, посочена в 

параграф 1, не може да бъде спазена, 

Европейският парламент или Съветът 

информират Комисията за причините 

за отлагането. 

2. В случай че датата, посочена в 

параграф 1, не може да бъде спазена, 

Европейският парламент или Съветът 

информират съответните 

институции и органи за причините за 

отлагането. 

3. В случай че Европейският парламент 

отложи решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета, Комисията полага всички 

усилия за възможно най-бързо 

предприемане на мерки за отстраняване 

или улесняване на отстраняването на 

препятствията пред това решение. 

3. В случай че Европейският парламент 

отложи решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета, съответните 

институции и органи полагат всички 

усилия за възможно най-бързо 

предприемане на мерки за отстраняване 

или улесняване на отстраняването на 

препятствията пред това решение.“ 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 11 а (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 165 – параграф 3 
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Текст в сила Изменение 

 (11a) Член 165, параграф 3 се заменя 

със следното: 

3. Комисията представя на 

Европейския парламент, по негово 

искане, всякаква информация, 

необходима за безпроблемното 

протичане на процедурата по 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

съответната финансова година, в 

съответствие с член 319 от ДФЕС. 

„3. Институциите и органите на 

Съюза представят на Европейския 

парламент, по негово искане, всякаква 

информация, необходима за 

безпроблемното протичане на 

процедурата по освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета за съответната финансова 

година, в съответствие с член 319 от 

ДФЕС.“ 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 11 а (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 166 

 

Текст в сила Изменение 

 (11a) Член 166 се заменя със следното: 

1. В съответствие с член 319 от ДФЕС и 

член 106а от Договора за Евратом 

Комисията и останалите институции 

правят всичко необходимо за 

предприемане на действия по 

забележките, придружаващи решението 

на Европейския парламент за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета, 

както и по коментарите, придружаващи 

препоръката за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета, приета от Съвета. 

„1. В съответствие с член 319 от ДФЕС 

и член 106а от Договора за Евратом 

Комисията и останалите институции и 

органи правят всичко необходимо за 

предприемане на действия по 

забележките, придружаващи решението 

на Европейския парламент за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета, 

както и по коментарите, придружаващи 

препоръката за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета, приета от Съвета. 

2. По искане на Европейския парламент 

или Съвета институциите докладват 

за мерките, предприети с оглед на тези 

забележки и коментари, и по-специално 

за указанията, които са дали на своите 

служби, отговарящи за изпълнението на 

бюджета. Държавите членки 

2. По искане на Европейския парламент 

или Съвета останалите институции и 

органи докладват за мерките, 

предприети с оглед на тези забележки и 

коментари, и по-специално за 

указанията, които са дали на своите 

служби, отговарящи за изпълнението на 
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сътрудничат на Комисията, като я 

информират за мерките, които са 

предприели по тези забележки, така че 

Комисията да ги вземе предвид при 

изготвянето на собствения си отчет. 

Отчетите на институциите се предават и 

на Сметната палата. 

бюджета. Държавите членки 

сътрудничат на Комисията, като я 

информират за мерките, които са 

предприели по тези забележки, така че 

Комисията да ги вземе предвид при 

изготвянето на собствения си отчет. 

Отчетите на институциите и органите 

се предават и на Сметната палата.“ 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 14 а (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 208 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) В член 208 се създава следният 

параграф: 

 „3a. Органите на Съюза, които са 

изцяло самофинансиращи се и спрямо 

които не се прилагат финансовите 

правила, установени в рамковия 

финансов регламент, посочен в 

параграф 1, следва да установят от 

съображения за съгласуваност 

подобни правила по целесъобразност. 

Освен това е необходимо да се 

гарантира, че таксите на тези органи 

се определят на подходящо ниво за 

покриване на разходите за 

предоставяне на услугите им и за 

избягване на значителни излишъци. 

При наличие на излишъци средствата 

следва да бъдат насочени към 

бюджета на Съюза.“ 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 14 а (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

Член 209 
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Текст в сила Изменение 

 (14a) Член 209 се заменя със следното:  

Член 209 „Член 209 

Примерен финансов регламент за 

органите, осъществяващи публично-

частно партньорство 

Примерен финансов регламент за 

органите, осъществяващи публично-

частно партньорство 

Имащите правосубектност органи, 

които са създадени с основен акт и на 

които е възложено осъществяването на 

публично-частно партньорство, приемат 

свои финансови правила.  

1. Имащите правосубектност органи, 

които са създадени с основен акт и на 

които е възложено осъществяването на 

публично-частно партньорство, приемат 

свои финансови правила. 

Тези правила включват набор от 

принципи, необходими за осигуряване 

на добро финансово управление на 

средствата на Съюза.  

Тези правила включват набор от 

принципи, необходими за осигуряване 

на добро финансово управление на 

средствата на Съюза. 

На Комисията се предоставят 

правомощия да приеме примерен 

финансов регламент чрез делегиран акт 

в съответствие с член 210, който 

установява необходимите принципи за 

осигуряване на добро финансово 

управление и който се основава на член 

60.  

На Комисията се предоставят 

правомощия да приеме примерен 

финансов регламент чрез делегиран акт 

в съответствие с член 210, който 

установява необходимите принципи за 

осигуряване на добро финансово 

управление и който се основава на член 

60. 

Финансовите правила за тези органи не 

може да се отклоняват от примерния 

финансов регламент, освен когато това 

се налага поради техните специфични 

потребности и с предварителното 

съгласие на Комисията.  

Финансовите правила за тези органи не 

може да се отклоняват от примерния 

финансов регламент, освен когато това 

се налага поради техните специфични 

потребности и с предварителното 

съгласие на Комисията. 

 2. Органите, посочени в параграф 1, се 

освобождават от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета си 

от Европейския парламент по 

препоръка на Съвета. Тези органи 

сътрудничат изцяло с 

институциите, които участват в 

процедурата по освобождаване от 

отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета, и 

осигуряват, по целесъобразност, всяка 

необходима допълнителна 

информация, включително чрез 

присъствие на заседания на 
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съответните органи. 

 3. Независим външен одитор 

проверява дали годишните отчети на 

органите, посочени в параграф 1, 

отразяват правилно приходите, 

разходите и финансовото състояние 

на съответния орган преди 

консолидацията в окончателните 

отчети на Комисията или до 

датата, определена във финансовите 

правила на съответния орган. Освен 

ако не е предвидено друго в основния 

акт, посочен в параграф 1, първа 

алинея, Сметната палата изготвя 

специфичен годишен доклад за всеки 

орган в съответствие с член 287, 

параграф 1 от ДФЕС. При 

изготвянето на доклада Сметната 

палата взема предвид работата на 

независимия външен одитор и 

мерките, които са предприети в 

отговор на неговите констатации.“ 

Обосновка 

Тази обосновка се отнася и за член 60, параграф 7. 
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