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През юни 2005 г. Комисията прие пътна карта за интегрирана рамка за вътрешен 
контрол. Целта беше да изпълни своя ангажимент за получаване на положителна 
декларация за достоверност (DAS) преди края на мандата си. Изпълнението на плана за 
действие започна през 2006 г.

Този работен документ първо има за цел да оцени постигнатия напредък и 
постигнатите резултати от Комисията по отношение на изпълнението на пътната карта. 
На второ място, той повдига въпроси и проблеми, свързани с бъдещето на 
интегрираната рамка за вътрешен контрол.

1. Пътната карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол: произход, 
съдържание и постигане

1.1. Произход

През 2005 г. Комисията реши да предприеме действия, за да се опита да получи 
положителна декларация за достоверност (DAS). През ноември 2010 г. Европейската 
сметна палата посочи за 10-ти път, че тя няма достатъчно гаранции за плащанията по 
всички части на общия бюджет. Освен това по време на процедурата по освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2003 г. Парламентът и 
Съветът настоятелно призоваха Комисията да предприеме действия за разрешаване на 
тази ситуация. На последно място, финансовата рамка за 2007—2013 г. предостави 
възможности за промяна на правните основания и по този начин възможността за 
задействане на допълнителни лостове за получаване на положителна декларация за 
достоверност.

С цел да получи положителна декларация за достоверност Комисията съсредоточи 
усилията си върху подобряването на рамката за вътрешен контрол. Защо?

Първо, системите за мониторинг и вътрешен контрол не са предложили достатъчно 
гаранции за Сметната палата, за да може да получи положителна декларация за 
достоверност относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 
операции.

Второ, в специален доклад от 2004 г. Сметната палата изтъкна неуспехите на 
използваната в ЕС рамка за вътрешен одит и даде съвети за подобряване на модела за 
одит.

Трето, Комисията получи ясен политически мандат за реформиране на модела за 
вътрешен одит. Според доклада на Wynn относно освобождаването от отговорност за 
финансовата 2003 г. Парламентът ясно призова Комисията да изготви план за действие 
за прилагането на общностна рамка за вътрешен контрол.

В своята препоръка към Парламента относно освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета за 2003 г. Съветът също така прикани Комисията да 
продължи усилията си за по-нататъшно разработване на ясна и всеобхватна стратегия 
за одит и контрол.
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1.2. Съдържание

Пътната карта е предназначена за намаляване на разликата между съществуващата 
рамка за одит и модела за одит, изготвен от Сметната палата. Моделът за „единен 
одит“, предложен от Палатата, се основава на интегрирана верига от участници, които 
работят съгласувано въз основа на общи принципи и са отговорни за осъществявания 
от тях контрол на всеки етап от процеса.

Прилагането на такъв модел изисква от Комисията да предприеме необходимите 
действия на своето равнище, но също така и от държавите членки да бъдат изцяло 
ангажирани в реформата, тъй като понастоящем те боравят с 80 % от средствата на ЕС 
при споделено управление.

Въз основа на оценка на пропуските Комисията реши да предприеме 16 конкретни 
действия, разделени в четири теми.

Първата тема се отнася до опростяването и принципите за общ контрол 
(действия 1—4). Действие 1, което разглежда опростяването, се стреми да предотврати 
незаконосъобразности и нередности, произтичащи от трудностите при прилагането на 
критериите за допустимост. Действия 2 и 3 се отнасят до установяване на общи 
принципи и хармонизиране на представянето на стратегиите за контрол, използвани от 
Комисията и държавите членки. Целта е да се предоставят по-ясни и по-изчерпателни 
доказателства, че има въведен контрол и система за надзор и че те са в състояние да 
управляват правилно риска от грешки. Последното действие в рамките на тази тема 
включва започването на диалог с Парламента и Съвета относно допустимите рискове 
при свързаните с отчетите операции, за да се предоставят разяснения на Палатата 
относно очакванията на органите, които вземат решение за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Втората тема е свързана с декларациите за управление и достоверността на одита 
(действия 5—8). Целта е да се осигурят достатъчно гаранции по отношение на 
законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции на всяко ниво на 
изпълнение на бюджета на ЕС. Това включва засилване на отчетността на всеки 
участник, като така на равнището на Комисията за нея става по-лесно да представя 
доказателства , че средствата на ЕС се управляват правилно. За да постигне целта си, 
Парламентът представи доводи, че държавите членки следва да предоставят 
предварителна декларация за разкриване на информация и последваща декларация за 
достоверност на най-високо политическо равнище. Въпреки това неговото 
предложение срещна известна съпротива в Съвета по икономически и финансови 
въпроси (ECOFIN). За да може да съгласува тези различни позиции, Комисията 
предложи да определи национален координационен орган за всяка област на 
политиката, който ще представя обобщителни доклади относно декларациите за 
управлението на оперативно ниво (действие 5). Комисията също така пожела да проучи 
ползата от декларациите за управление извън споделеното и непрякото централизирано 
управление (действие 6). В заключение Комисията изрази волята си за насърчаване в 
по-голяма степен на ролята на независимите одити и националните върховни одитни 
институции, за да се предоставят допълнителни гаранции относно свързаните с 
отчетите операции (действия 7 и 8).
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Третата тема е свързана с максималното увеличаване на нивото на контрол, което 
може да бъде постигнато, без увеличаване на размера на отделяните средства 
(действия 9—11). За тази цел в плана за действие на първо място се призовава за по-
добра координация между контролните органи, за да се сведе до минимум дублирането 
на работа. По-точно това действие включва споделянето на резултати от одиторите във 
връзка с тяхната работа и последващи действия, определянето на обща стратегия за 
одит и по-добра координация при планирането на одити (действие 9). На второ място, 
планът за действие е съсредоточен върху подхода „разходи—ползи“ за контролиране на 
риска от грешки в свързаните с отчетите операции. Целта е да се постигне подходящ 
баланс между разходите, свързани с контрола, и ползите от него (действия 10 и 11).

Четвъртата и последна тема на плана за действие разглежда разнородния характер 
на отделни политики на ЕС и поради това съдържа действия, насочени към запълване 
на специфични за секторите пропуски (действия 12—16). Първо, след като установиха 
пропуските във всяка област на политиката, службите на Комисията предприеха 
стъпки, за да запълнят тези пропуски чрез годишните планове за управление и 
докладите за напредъка, включени в годишните отчети за дейността (действие 12). 
Второ, няколко действия бяха предназначени за повишаване на насоките за 
структурните фондове, които са в най-голяма степен изложени на риска от грешки 
(действия 13—15). Тези инициативи включват предложението на Комисията за 
извършване на по-нататъшни анализи на съществуващите недостатъци в системата за 
надзор с цел укрепване на съществуващите насоки и насърчаване на „договорите за 
доверие“, в които държавите членки се ангажират ежегодно да осигуряват 
достоверност на одита (действия 13—15). Последното действие има за цел да установи 
общи насоки за всяка група от политики (действие 16).

1.3. Постигнат напредък в изпълнението на плана за действие

Постигнатият напредък трябва да се измерва по два критерия: изпълнението на плана за 
действие и неговото въздействие за намаляване на грешките в свързаните с отчетите 
операции.

 Постигнат напредък в изпълнението на плана за действие

В последната си оценка1 Комисията счете, че планът за действие е бил напълно 
завършен до началото на 2009 г. Изпълнението на плана беше забавено след 
първоначалния график, в който като краен срок е бил определен краят на 2007 г.

Становището на Комисията обаче се нуждае от известно пояснение. 

Първо, въпреки че 13 от 16-те първоначални действия наистина бяха завършени, три не 
можаха да бъдат завършени или бяха придвижени за изпълнение по други начини. 
Първото от тези три действия беше установяването на общи принципи за вътрешен 
контрол в предложението за преразгледания Финансов регламент (действие 2). Тъй 
като Комисията не е постигнала политическо споразумение за включване на специални 
разпоредби относно вътрешния контрол, целта на това действие беше постигната 

                                               
1 Вж. Съобщение на Комисията, озаглавено „Доклад за отражението на Плана за действие на 

Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол“, COM(2009) 0043. 
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съгласно член 28, буква а), в който се установява принципът за ефективен и ефикасен 
вътрешен контрол при изпълнението на бюджета. Второто действие се отнася до 
междуинституционалния диалог относно риска от грешки (действие 4). Тъй като 
понятието за допустима степен на риск не е могло да бъде включено във Финансовия 
регламент, Комисията реши да завърши това действие чрез определяне на концепцията 
за „остатъчен риск от грешки“ и съсредоточаване на своите усилия върху финансовите 
корекции и събиране на вземания в случай на грешки. Третото действие беше да се 
проучи ползата от декларациите за управление извън споделеното и непрякото 
централизирано управление (действие 6). То беше отменено, но само за да може да 
бъде осъществено по друг начин.

Второ, някои от действията, за които се счита, че са били завършени, могат да се 
възприемат като разочароващи по отношение на това, което се е очаквало. Например 
опростяването на законодателството за периода 2007—2013 г. не беше толкова 
всеобхватно, колкото се очакваше, защото планът за действие беше изготвен твърде 
близо по време до приемането на това законодателство, за да доведе до значителни 
промени. Друг пример е допустимият риск от грешки в свързаните с отчетите 
операции. Обсъждането на този въпрос продължава, но все още не е постигнато 
задоволително решение.

 Въздействието на плана за действие върху намаляването на грешките в 
свързаните с отчетите операции.

Въздействието на плана за действие не може да се счита за напълно задоволително. До 
днес Комисията все още не е получила положителна декларация за достоверност от 
Сметната палата. Тя получава отрицателна декларация за достоверност в продължение 
на 18 поредни години.

По-точно в доклада относно декларацията за достоверност за 2011 г. Палатата заключи, 
че като цяло плащанията са съществено засегнати от грешки. Тя също така счете, че 
като цяло системите за надзор и контрол са само частично ефективни. Палатата 
установи наличието на правилно управление на средствата и ефективен вътрешен 
контрол само в областта на административните разходи, външните отношения, 
помощта и политиката на разширяване.

Освен това не беше забелязано значително подобрение в сравнение с доклада относно 
декларацията за достоверност за 2010 г. Общият процент на грешките в свързаните с 
отчетите операции е нараснал от 3,7 % на 3,9 %. Въпреки че този процент е намалял по 
отношение на регионалната политика, той се е повишил по отношение на политиката 
относно селското стопанство и политиката за развитие на селските райони.

По този начин напредъкът, постигнат в началото на програмния период, понастоящем 
може да е достигнал своя предел, въпреки че Комисията непрекъснато подчертава, че 
резултатите няма да бъдат незабавни.

2. Изслушване от 22 април 2013 г.: основните предизвикателства

2.1.  Последващи действия по отношение на освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 г.
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Има само един въпрос за дебат, когато става дума за плана за действие за интегрирана 
рамка за вътрешен контрол: защо Комисията не получи положителна декларация за 
достоверност?

Провали ли се планът за действие? Зле формулиран ли беше той или зле изпълнен?

Какво възнамерява да предприеме Комисията сега?

Дебатът относно интегрираната рамка за вътрешен контрол обаче се осъществява и в 
рамките на последващите действия по отношение на резолюцията относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 
2011 г., приета на пленарното заседание през април 2013 г., която дава някои нови 
насоки на Комисията.

Първите три приоритетни действия, изисквани от Комисията с тази последна 
резолюция относно освобождаването от отговорност, имат за цел да проправят пътя за 
нов напредък по въпроса за декларацията за достоверност.

Съобщението относно защитата на бюджета на ЕС, първото приоритетно действие, ще 
даде възможност на Комисията за докаже ефикасността на своята система за защита на 
бюджета на ЕС.

Второ, обменът на най-добри практики от страна на службите на Комисията, 
отговарящи за финансовото управление, изискван от Парламента, следва да има 
положително въздействие върху процента на грешките. Що се отнася до третия 
приоритет, който е оценяване на финансовите резултати, Парламентът решително 
насърчава Комисията да премине към нова култура, насочена към резултатите.

2.2. Императивният характер на опростяването

Що се отнася до императивния характер на опростяването (вж. действия 1—3 по-горе), 
няма съмнение, че този принцип следва да се прилага за следващия програмен период 
(2014—2020 г.). Излишно е да се споменава, че опростяването е отговорност, споделяна 
от всички институции, които участват в процеса на вземане на решения, и че 
Парламентът следва също да има предвид този категоричен императив.

2.3. Декларации за управление и достоверност на одита

Новият Финансов регламент въвежда специални инструменти за декларациите за 
управление и достоверността на одита, под формата на годишни декларации на 
различни равнища.

Управителните органи на държавите членки трябва ежегодно да предоставят на 
Комисията своите отчети за разходите, придружени от декларация за управлението, 
годишно обобщение на окончателните им одитни доклади и на осъществения контрол, 
както и становище на независим одитен орган (член 59 от новия Финансов регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012).

В допълнение държавите членки могат да предоставят доброволни декларации, 
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подписани на подходящото равнище и основани на тази информация.

Качеството на тези декларации ще бъде от изключителна важност, тъй като 
освобождаването от отговорност е показало, че първият срещнат проблем с настоящата 
система на годишни обобщения се отнася до надеждността на цифрите, представени от 
държавите членки.

По различни поводи Парламентът е изказвал съжаление във връзка с факта, че 
годишните обобщения, въведени в законодателството в резултат на 
междуинституционалното споразумение относно финансовата рамка за периода 2007—
2013 г., не са били ценен източник на информация за оценка на съответствието или на 
резултатите на бенефициерите. В резолюцията, придружаваща решението му относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 
2011 г., Парламентът изисква от Комисията да анализира силните и слабите страни на 
националните системи за контрол въз основа на получените годишни обобщения и 
настоятелно я призовава да предприеме незабавни действия, за да гарантира, че 
следващите годишни обобщения ще са полезни за оценяване на резултатите на 
бенефициерите.

Парламентът също така призовава Комисията да установи в краткосрочен план, в 
сътрудничество с държавите членки, модел за национални декларации за управление, 
който ще ги направи смислени и сравними, както и да подпомага държавите членки при 
представянето на доброволните декларации за управление, посочени в член 59, 
параграф 5 от новия Финансов регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, чрез насърчаване 
на най-добрите практики.

2.4. Допустим риск от грешки, подходи, ориентирани към съответствието и към 
резултатите

Концепцията за „допустим риск от грешки“ бе въведена за първи път на равнище ЕС от 
Сметната палата в нейното Становище относно единния одит (Становище № 2/2004). 
Според Палатата „всяка система за контрол е съпоставка между разходите по 
извършването на предвидения интензитет на проверките, от една страна, и ползите, 
които тези процедури носят, от друга.В общностния контекст ползите са свързани с 
намаляването на риска от пилеене на средства и свеждането на риска от грешка до 
приемливи нива.“

Комисията включи предложенията на Палатата в плана си за действие за интегрирана 
рамка за вътрешен контрол и посочи в своето съобщение, озаглавено „Към общо 
разбиране на концепцията за допустим риск от грешки“ (COM(2008) 0866), че 
допълнителните разходи за допълнителен контрол следва да се имат предвид при 
определянето на нови стратегии за контрол.

Единният целеви показател от 2 % или прагът на същественост не отчита различните 
профили на риска при различните политики. Според Комисията би било възможно 
бюджетният орган да определи различни прагове на същественост въз основа на 
политическите императиви, ползите от дадена политика, присъщия риск, потенциала за 
по-нататъшно опростяване и допълнителните разходи, свързани с намаляването на 
процента на грешки, чрез повече контрол.
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Засега Парламентът счита, че подходът за допустим риск от грешки не следва да бъде 
изолиран и ограничен технически инструмент. Той следва да бъде интегриран елемент 
в цялостното управление на бюджета и следва да улесни по-рационалното и по-гъвкаво 
изпълнение на бюджета, давайки на отговарящите за изпълнението по-голяма свобода 
на действие, като специално се вземат под внимание разходите за контрол, независимо 
дали са направени от Комисията или държавите членки.

Този предпазлив подход е приведен в съответствие с постоянно изразяваното от 
Парламента становище, че процентът на грешки следва да бъде значително намален.

В последната си резолюция за освобождаване от отговорност Парламентът изрази 
възмущението си от увеличението на най-вероятния процент на грешки, което обръща 
положителната тенденция, наблюдавана през предходните години. Поради това той 
настоятелно призова Комисията да предприеме необходимите стъпки, за да постигне 
тенденция, показваща постоянен спад. Парламентът също така счита, че постигането на 
тази цел е от съществено значение за получаването на пълната стойност за разходите на 
ЕС в бъдеще и за напредъка към положителна декларация за достоверност.

Становището на Парламента в подкрепа на най-ниския приемлив процент на грешки се 
допълва до известна степен от новите тенденции към повече оценки на резултатите.

В дейността си за освобождаване от отговорност Парламентът възприема анализа на 
Палатата, съсредоточен върху „получаване на резултати от бюджета“.

Съгласно член 318 от ДФЕС Комисията е длъжна да представя доклад за оценка на 
финансите на Съюза, въз основа на постигнатите резултати; съгласно Договора той, 
заедно със специалните доклади на Палатата, е важен елемент, допринасящ за 
преценката на Парламента при вземането на решение за освобождаване от отговорност. 
Така подходът, ориентиран към съответствието, във все по-голяма степен се допълва от 
подход, ориентиран към резултатите.

С други думи, традиционният подход към декларацията за достоверност, основан на 
одитите за съответствие и определящ относителните разходи, свързани с политиките на 
ЕС, се допълва от подход, ориентиран към резултатите, основаващ се на постигнатите 
резултати.

И двата подхода следва да бъдат прилагани, т.е. намаляване на разходите, свързани с 
политиките на ЕС, и максимално увеличаване на ползите от тях. В последния си доклад 
за освобождаване от отговорност Парламентът повтори препоръките на Палата за 
измерване на политическите резултати чрез ясни цели и показатели за европейска  
добавена стойност и настоя на становището, че показателите за въздействието следва 
да бъдат съчетани със срокове и количествени цели. Парламентът също така изтъкна 
необходимостта от осигуряване на съгласуваност между целите, показателите и 
задачите, посочени в изготвения от службите на Комисията план за управление и 
докладвани в годишните отчети за дейността.

2.5. Подходи, ориентирани към съответствието и към резултатите: двете страни 
на една и съща монета
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Разходите и резултатите са неразривно свързани в политическата преценка, правена от 
Парламента, когато освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за бюджетната година. Тази преценка следва да се основава на по-формален модел. 
Поради това текущата практика за одит на резултатите може да бъде повратна точка в 
историята на освобождаването от отговорност и по въпроса с декларацията за 
достоверност. Въпросът е дали ще бъде възможно да се формализира подходът за 
оценка на резултатите в модел, сравним с модела, използван при декларацията за 
достоверност.

Всеки напредък в тази посока ще бъде възможен само с пълното сътрудничество на 
всички заинтересовани страни, т.е. на Сметната палата и на бюджетния орган, но също 
и на националните правителства и администрации, на върховните одитни институции и 
на националните парламенти.

За повече информация: Control systems – European Commission

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – European Parliament

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


