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ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия 

(наричана по-нататък „Агенцията“, известна още като „АСЕR“) със 

седалище в Любляна е създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета1. Основната задача на Агенцията е 

да подпомага националните регулаторни органи в изпълнението на ниво 

ЕС на регулаторните задачи, осъществявани от тях в държавите членки, и 

при необходимост да координира тяхната дейност. С Регламента относно 

интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT)2 на Агенцията, 

както и на националните регулаторни органи, се възлагат допълнителни 

отговорности в областта на мониторинга на европейския пазар за 

търговия на едро с енергия3

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

. 

2. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни 

процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на 

системите за наблюдение и контрол на Агенцията. Използвани са също 

така резултати от работата на други одитори (където е уместно) и анализ 

на изявленията на ръководството.  

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

3. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата извърши одит на: 

                                            

1 ОВ L 211, 14.8.2009 г, стр. 1. 

2 Регламент № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г., OВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1, който възлага важна роля на 
Агенцията за упражняване на надзор върху пазарите за търговия на едро с 
енергия в цяла Европа. 

3 В приложение II към доклада са обобщени правомощията и дейностите на 
Агенцията. Тези данни са представени с информационна цел. 
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а) годишните отчети на Агенцията, които се състоят от финансови 

отчети4 и отчети за изпълнението на бюджета5

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези 

отчети. 

 за финансовата 

година, приключила на 31 декември 2013 година, и 

Отговорност на ръководството 

4. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на 

годишните отчети на Агенцията, както и за законосъобразността и 

редовността на свързаните с тях операции6

а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети 

на Агенцията включват: разработване, въвеждане и поддържане на 

система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното 

представяне на финансовите отчети, с цел те да не съдържат 

съществени неточности, независимо дали същите произтичат от 

измами или от грешки; подбор и прилагане на подходящи счетоводни 

политики въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния 

счетоводител на Комисията

: 

7

                                            

4 Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия 
резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и 
обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна 
информация. 

; изготвяне на счетоводни разчети в 

5 Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него. 

6  Член 39 и член 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията 
(OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42). 

7 Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се 
основават на международните счетоводни стандарти за публичния сектор 
(МССПС), издадени от Международната федерация на счетоводителите, 
или, където е приложимо, на международните счетоводни стандарти 
(МСС)/международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), 
издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти. 
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съответствие с конкретните обстоятелства. Директорът одобрява 

годишните отчети на Агенцията, след като отговорният счетоводител 

ги е изготвил въз основа на цялата налична информация и е съставил 

служебна бележка, съпътстваща отчетите, в която inter alia декларира 

наличието на достатъчна увереност относно вярното и точното 

представяне на финансовото състояние на Агенцията във всички 

съществени аспекти. 

б) Отговорностите на ръководството по отношение на 

законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 

операции, както и по отношение на съответствието им с принципа на 

доброто финансово управление, се състоят в разработване, 

въвеждане и поддържане на ефективна и ефикасна система за 

вътрешен контрол, осигуряваща адекватно наблюдение и подходящи 

мерки за предотвратяване на нередности и измами, и ако е 

необходимо — правни действия за възстановяване на неправомерно 

изплатени или използвани средства.  

Отговорност на одитора 

5. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да 

представи на Европейския парламент и на Съвета8

                                            

8 Член 107 от Регламент (ЕС) № 1271/2013. 

 декларация за 

достоверност относно надеждността на годишните отчети, както и относно 

законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. 

Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните 

одитни стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на 

счетоводителите (МФС) и международните стандарти на ИНТОСАЙ 

(МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата следва да планира и 

извършва одита по такъв начин, че да получи достатъчна увереност, че 
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годишните отчети на Агенцията не съдържат съществени неточности, 

както и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. 

6. Одитът включва прилагането на процедури за получаване на одитни 

доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, 

както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с 

отчетите операции. Избраните процедури зависят от преценката на 

одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности 

в отчетите или съществено несъответствие на свързаните с тях операции 

с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали 

те се дължат на измами или на грешки. При извършването на подобна 

оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, отнасящ се до 

изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и системите за 

наблюдение и контрол, въведени с цел осигуряване на законосъобразност 

и редовност на свързаните с отчетите операции, и се разработват 

подходящи за обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната 

палата включва също така оценка на уместността на използваните 

счетоводни политики и основателността на направените счетоводни 

разчети, както и оценка на цялостното представяне на отчетите. 

7. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са 

достатъчни и подходящи като база за изготвяне на нейната декларация за 

достоверност.  

Становище относно надеждността на отчетите 

8. Сметната палата счита, че годишните отчети на Агенцията дават 

вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово 

състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от нейната 

дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова 

година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на 

Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на 

Комисията. 
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Становище относно законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции 

9. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети 

за финансовата година, приключила на 31 декември 2013 година, са 

законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.  

10. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразените от 

Сметната палата становища. 

11. Агенцията е пренесла за следващата година 1,9 млн. евро или 56 % от 

общия размер на бюджетните кредити, за които са поети задължения по 

дял II (разходи за сгради на Агенцията и разходи, свързани с тях), най-

вече във връзка с прилагането на регламента REMIT. Това е оперативна 

многогодишна дейност и е трябвало тя да бъде бюджетирана по дял III — 

недостатък, който е бил коригиран при следващите бюджетни кредити за 

задължения.   

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

12. Освен това Агенцията е пренесла 3,1 млн. евро или 91 % от общия 

размер на бюджетните кредити, за които са поети задължения по дял III, 

които също са свързани с прилагането на регламента REMIT. 

Изключително високият процент пренесени бюджетни кредити по дял III 

се дължи преди всичко на сумата от приблизително 3 млн. евро 

допълнително финансиране, получено чрез изменящ бюджет, който е 

одобрен на 31 октомври 2013 г. 

ДРУГИ КОМЕНТАРИ 

13. Агенцията е държала 5,5 млн. евро в наличност в края на годината, 

което включва около 3 млн. евро, свързани с изменението на бюджета 

(вж. точка 12). Въпреки това, средните нива на наличните средства в каса 
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през година са били значително по-високи, отколкото налагат 

изискванията към дейността. 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ 
ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ 

14. В приложение I

 

 са представени корективните действия, предприети в 

отговор на коментари на Сметната палата от предходни години. 

 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Milan 

Martin CVIKL — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието 

му от 8 юли 2014 г. 

               За Сметната палата 

 

        Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 

              Председател 
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Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години  

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2011 

Високият размер на неизползваните и пренесените бюджетни кредити, 
както и ниското ниво на плащания, показват недостатъци в 
планирането и изпълнението на бюджета и противоречат на бюджетния 
принцип на ежегодност. 

Завършени 

2011 

Следва да се подобри прозрачността на процедурите за подбор на 
персонал. Например, в обявленията за свободни длъжности не се 
посочва максималният брой кандидати, които ще бъдат включени в 
списъка с резерви, нито се обявява възможността за обжалване. Освен 
това въпросите за писмените изпити и събеседванията и тяхната 
относителна тежест не са били определени преди разглеждането на 
подадените кандидатури. 

Завършени 

2012 

С цел покриване на високите училищни такси, Агенцията отпуска на 
служители, чиито деца посещават начално или средно училище, 
средства за образование, които са в допълнение към надбавките за 
образование, предвидени в Правилника за персонала1. Общият размер 
на допълнително отпуснатите средства за образование през 2012 г. 
възлиза на около 23 000 евро. Те не са предвидени в Правилника за 
персонала и следователно са нередовни. 

Завършени 
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Година Коментари на Сметната палата 
Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 

Агенцията е пренесла бюджетни кредити, за които са поети 
задължения по дял II (сгради на Агенцията и разходи, свързани с тях) в 
размер на 1,7 млн. евро, което представлява 81 % от общия размер на 
бюджетните кредити, за които са поети задължения по дял II. 
Пренесените кредити са свързани най-вече с текущото прилагане на 
Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар 
(REMIT). Тъй като прилагането е свързано с оперативните дейности на 
Агенцията, то е следвало да бъде вписано по дял III. 

Завършени 

2012 
През 2012 г. Агенцията е извършила 20 бюджетни прехвърляния в 
размер на около 1 млн. евро, които са засегнали 43 бюджетни реда. 
Това показва слабости при планирането на бюджета. 

Завършени 

2012 

Касовите наличности на Агенцията в края на годината са в размер на 
4,2 млн. евро и включват бюджетния излишък от 2011 г. в размер на 
1,6 млн. евро, който е следствие от твърде големия брой покани за 
събиране на средства през 2011 г. Този излишък е възстановен от 
Комисията през януари 2013 г. Това не съответства на едно строго 
управление на касовите средства. 

Текущи 

2012 

Одитираните процедури за набиране на персонал разкриха 
недостатъци по отношение на прозрачността и равното третиране на 
кандидатите — въпросите за събеседванията и тестове не са били 
определени преди разглеждането на подадените кандидатури. 
Условията за допускане до писмени тестове и събеседвания, както и за 
включване в списъка с подходящи кандидати, не са били достатъчно 
подробно описани, а мерките за осигуряване на анонимността на 
кандидатите, които се явяват на писмен изпит, не са били адекватни. 

Текущи 

 

1 Член 3 от Приложение VII предвижда двоен размер на основните надбавки от 252,81 евро, или 505,62 евро.
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Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (Любляна) 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Правомощия и дейности 

Правомощия на 
Европейския съюз, 
произтичащи от 
Договора  

(Член 114 (предишен 
член 95 от ДЕО) и 
член 194 от Договора 
за функционирането на 
Европейския съюз) 

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 
законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат 
мерките за сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на 
държавите членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния 
пазар. 

В рамките на установяването или функционирането на вътрешния пазар и предвид 
необходимостта от опазване и подобряване на околната среда, политиката на Съюза в 
областта на енергетиката има за цел, в дух на солидарност между държавите членки: 

а) да осигурява функционирането на енергийния пазар; 

б) да обезпечава сигурността на енергийните доставки в Съюза; 

в) да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и 
разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; и 

г) да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи. 

Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 
законодателна процедура, установяват необходимите мерки за постигане на тези цели. Тези 
мерки се приемат след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на 
регионите. 

Правомощия на 
Агенцията  

(Съгласно Регламент 
(ЕО) № 713/2009 на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета; Регламент 
(ЕС) № 838/2010 на 
Комисията; Регламент 
(ЕС) № 1227/2011 на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета) 

 

Цели 

Целта на Агенцията е да се подпомагат националните регулаторни органи в изпълнението на 
ниво ЕС на регулаторните задачи, осъществявани в държавите членки и при необходимост 
да координира тяхната дейност. 

Задачи 

− Да допълва и координира работата на националните регулаторни органи, 

− Да участва в създаването на правила за европейските мрежи, 

− Да взема самостоятелни решения в специфични случаи относно реда и условията за 
достъп до и оперативна сигурност на трансграничната инфраструктура, 

− Да предоставя консултация на европейските институции по въпроси в областта на 
енергетиката, 

− Да наблюдава и отчита развитието на пазарите на енергия, 

− Да изготвя предложение за Европейската комисия относно годишната сума за 
компенсация за предоставянето на инфраструктура за трансгранични преноси по 
механизма за компенсиране между оператори на електропреносни мрежи при 
международен пренос (механизма за ITC), 

− Да си сътрудничи с националните регулаторни органи, ЕОЦКП, компетентните 
финансови органи на държавите членки и където е уместно, с националните органи за 
защита на конкуренцията с цел мониторинг на пазарите за търговия на едро с енергия, 

− Да извършва оценка на функционирането и прозрачността на различните категории 
пазари и на начините за търговия, 

− Да отправя препоръки към Комисията относно правилата, стандартите и процедурите на 
пазарите, които биха могли да подобрят интегритета на пазара и функционирането на 
вътрешния пазар,  

− Да подпомага националните регулаторни органи при оценката на последователността в 
прилагането на критериите за идентифициране на проекти от общ интерес 
(ПОИ)/методологията за анализ на съотношението „разходи-ползи“ (АРП), оценката на 
тяхното трансгранично значение в рамките на даден регион и представянето на тези 
оценки пред регионалните групи, 

− Да предоставя становище относно проектите на регионални списъци на ПОИ в областта 
на електричеството и газа и относно последователното прилагане на критериите и 
анализа на съотношението „разходи-ползи“ в отделните региони, 

− Да предоставя становище за Комисията и държавите членки относно методологиите за 
хармонизиран анализ на съотношението „разходи-ползи“ в цялата енергийна система на 
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ниво ЕС, предложени от Европейската мрежа на операторите на преносни системи,  

− Да извършва мониторинг на прилагането на ПОИ, 

− Да спомага за обмена на добри практики и да предоставя препоръки относно стимулите 
и общата методология за оценка на завишените рискове на инвестициите в пренос на 
електричество и газ.  

Управление Управителен съвет 

Състав 

Двама членове се назначават от Комисията, двама членове се назначават от Европейския 
парламент, а петима членове се назначават от Съвета. Всеки член има заместник. 

Задачи 

Управителният съвет приема работната програма и бюджета на Агенцията. Следи за 
осъществяването на мисията на Агенцията и изпълнява възложените му в съответствие с 
учредителния регламент задачи. 

Директор 

Директорът се назначава от Управителния съвет след получаване на положително 
становище от Съвета на регулаторите въз основа на списък с кандидати, предложени от 
Комисията. 

Съвет на регулаторите 

Състав 

По един висш представител на регулаторните органи на всяка държава членка и един 
представител на Комисията без право на глас. Всеки член има заместник, определен от 
националния регулаторен орган на всяка държава членка. 

Задачи 

− Съветът на регулаторите предоставя становище на Директора относно становищата, 
препоръките и решенията, които се разглеждат с оглед да бъдат приети, 

− предоставя насоки на директора относно изпълнението на задачите му, 

− дава становище на Управителния съвет относно кандидата за директор, и 

− одобрява работната програма на Агенцията. 

Външен одит 

Европейска сметна палата 

Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 

Европейски парламент по препоръка на Съвета. 

Ресурси, 
предоставени на 
Агенцията през 2013 г 
(2012 г.) 

 

Бюджет за 2013 г. (2012 г.) 

11,9 (7,2) млн. евро  

Брой на служителите към 31 декември 2013 г. (2012 г.): 

Бройки в щатното разписание: 49 (43)  

Заети бройки към 31 декември: 49 (42)  

Други служители: 20 (14) 

Общ брой на служителите: 20 (14) 

– оперативни: 41 (34) 
– административни: 28 (23) 

Продукти и услуги, 
предоставени през 
2013 г. 

 

− Едно Рамково указание (Газ: РУ за правилата относно тарифните структури на 
хармонизирания пренос). Организирани са обществени консултации съгласно член 10 от 
Регламент (ЕО) № 713/2009, в това число семинар. 

− Мрежови кодекси 

а)    Седем обосновани становища относно мрежовите кодекси (Електричество: Мрежови 
кодекс за предварително разпределение на капацитета, Мрежови кодекс за 
експлоатация на системата, Мрежови кодекс за планиране и графици за 
експлоатация, Мрежови кодекс за контрол на честотата на натоварване и резерви, 
Мрежови кодекс за свързване към електроенергийната мрежа на товари; Газ: 
Мрежови кодекс за изравняване и Мрежови кодекс за оперативна съвместимост и 
обмен на данни).  

б)    Четири квалифицирани препоръки за Мрежови кодекси (всички в областта на 
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електричеството:   
Мрежови кодекс за изисквания за присъединяване към мрежата, приложими за 
всички производители на електроенергия, Мрежови кодекс за разпределение на 
капацитета и управление на претоварването, Мрежови кодекс за експлоатационна 
сигурност на мрежата и Мрежови кодекс за планиране и графици за експлоатация).  

в)    Три Препоръки (Електричество: Мрежови кодекс за свързване към 
електроенергийната мрежа на товари, Мрежови кодекс за контрол на честотата на 
натоварване и резерви; Газ: Мрежови кодекс за изравняване на газопреносните 
мрежи).  
 

− Становище относно работната програма на Европейската мрежа на операторите на 
преносни системи за електричество (ENTSO- Е) за 2013 г.  

− Становище относно работната програма на Европейска мрежа на операторите на 
преносни системи за електричество (ENTSO -Е) за 2014 г. 

− Становище относно пазара за капацитет, изготвено за Комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика (ITRE) на Европейския парламент  

− Становище относно доклада за зимната прогноза на ENTSO-E за 2012/2013 г. и относно 
Летния преглед за 2012 г. 

− Становище по въпроса дали дългосрочните средни инкрементални разходи са 
подходящи за оценка на инфраструктурните разходи, които могат да се използват в 
механизма за компенсация между операторите на преносни системи. 

− Становище относно пътната карта за научно-развойна дейност на Европейската мрежа 
на операторите на преносни системи за електричество (ENTSO -Е) за 2013-2022 г. и план 
за изпълнение за периода 2014-2016 г. 

− Становище относно годишния доклад на ENTSO-E за 2012 г.  

− Становище относно доклада за лятната прогноза на ENTSO-E за 2013 г., както и относно 
зимния преглед за 2012/2013 г. 

− Становище относно Процедурния правилник (Платформа за прозрачност) на ENTSO-E.. 

− Становище относно Годишния доклад на ENTSOG за 2011 г. 

− Становище относно годишната работна програма на ENTSOG за 2013 г. 

− Становище относно Зимната прогноза за газоснабдяване за 2012/2013 г. 

− Становище относно Регионалните инвестиционни планове за газоснабдяване (GRIPS) за 
2011(12) - 2020(21). 

− Становище относно Лятната прогноза за газоснабдяване.  

− Становище относно Годишния доклад на ENTSOG за 2012 г. 

− Становище относно Десетгодишния план за развитие на газопреносната система за 
периода 2013-2022 г. (TYNDP). 

− Становище относно формата, определен от ENTSOG, който може да бъде използван за 
сваляне на данни от платформата за прозрачност (Регламент № 715/2009, 
Приложение I, 3.1.1.(1) д). 

− Становище относно годишната работна програма на ENTSOG за 2014 г. 

− Становище относно последователното прилагане във всички региони на критериите и 
методологията за анализ на съотношението „разходи-ползи“ за внесените проекти и 
оценка на европейската добавена стойност. 

− Насоки относно разработването на предложение за изменение на Мрежовия кодекс за 
допълнителен и нов капацитет (Газ). 

− Актуализация на 2-рото издание на Насоките относно прилагането на регламента 
относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT), 3-тото издание на 
Насоките относно прилагането на дефинициите в REMIT и актуализация на документа за 
въпроси и отговори.  

− Препоръка относно новата регулаторна рамка за компенсация между операторите на 
преносни системи. 

− Препоръка за Европейската комисия относно Регистъра за експлоатация (балансиране 
на пазарните договори и договорите за транспортиране). 

− Препоръка относно Исканията за разпределение на разходите при трансграничните 
преноси, получавани в рамките на първия списък на ЕС на проектите от общ интерес в 
областта на електроснабдяването и газоснабдяването. 
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− Годишен доклад относно дейностите по REMIT.  

− Доклад за мониторинг на механизма за компенсиране между оператори на 
електропреносни мрежи при международен пренос (механизма за ITC) за 2012 г. 

− Доклад относно механизмите за заплащане на капацитета и вътрешния пазар на 
електроенергия. 

− Доклад относно изпълнението на задачите на ENTSO-E and ENTSOG, заложени 
съответно в член 8, параграфи 1, 2 и 3 на Регламент № 714/2009 г. и член 8, параграфи 
1, 2 и 3 от Регламент № 715/2009 г. 

− Заключения на високо ниво на вътрешен семинар (със заинтересованите национални 
регулаторни органи) относно кръговите потоци.  

− На 28 ноември беше публикуван Съвместен доклад на Агенцията и CEER (Съвет на 
европейските енергийни регулатори) за мониторинг на пазара (член 11 от Регламент 
(ЕО) №713/2009). Направено е представяне в Брюксел. 

− През месец февруари е публикуван Преглед на състоянието на регионалните 
инициативи за 2012 г. 

− Публикувани са тримесечни отчети във връзка с четири онлайн регионални инициативи в 
областта на природния газ, както и във връзка с четири онлайн регионални инициативи в 
електроенергийния сектор. 

− На 17 май Агенцията е организирала своята годишна конференция на тема "Енергийни 
пазари — 2014 г. и отвъд нея". Присъствали са 200 участници. 

Източник:Приложение, предоставено от Агенцията. 

 



ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
   

ACER - BG 

 
 

ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА 
 
 

11. Както посочва Палатата установеният недостатък вече е коригиран от Агенцията чрез 
определяне на последващите бюджетни кредити за задължения относно прилагането на 
регламента REMIT, покрити в редовете на бюджета за оперативни дейности в Дял III. 
 
12. Както одиторите вече посочиха, големият брой на пренесени бюджетни кредити отразява 
забавянето при прилагането на регламента REMIT. То се дължеше на факта, че 
прехвърлянето на необходимите допълнителни средства от ГД „Енергетика“ бе одобрено едва 
през октомври 2013 г., а средствата бяха получени от Агенцията в началото на ноември 2013 г. 
Въпреки това до декември 2013 г. Агенцията успешно приключи всички планирани процедури 
по обществени поръчки по прилагането на REMIT, като свързаните с това разходи ще се 
осъществят през 2014 г. 
 
13. Средствата в наличност в края на годината включваха получените в края на годината 3 
млн. евро в резултат от коригиране на бюджета, като разликата бе предназначена да покрие 
всички правни задължения, свързани основно с REMIT, за които в края на 2013 г. са въведени 
бюджетни кредити. Инструментът за прогнозиране на наличните средства, въведен през 2014 
г.,  ще гарантира по-добро управление на средствата в брой в бъдеще.  
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