
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

(2017/C 417/03)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (наричана по-нататък 
„Службата“) със седалище в Рига е създадена с Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1). 
Основната задача на Службата е да подпомага професионално и административно Органа на европейските регулатори 
в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС или BEREC) и, под ръководството на Съвета на регулаторите, да събира 
и анализира информация относно електронните съобщения и да разпространява сред националните регулаторни органи най- 
добрите регулаторни практики, като например общи подходи, методологии или насоки относно прилагането на 
регулаторната рамка на ЕС.

2. В таблицата са представени основни данни за Службата (2).

Таблица

Основни данни за Службата

2015 г. 2016 г.

Бюджет (в млн. евро) (1) 4,0 4,2

Общ брой служители към 31 декември (2) 26 27

(1) Бюджетните данни се основават на бюджетните кредити за плащания.
(2) Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Службата.

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3. 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 Службата. Използвани са също така доказателства, получени от 
дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4. Сметната палата извърши одит на:

а) отчетите на Службата, които се състоят от финансови отчети (3) и отчети за изпълнението на бюджета за финансовата 
година (4), приключила на 31 декември 2016 година, и

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
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(1) ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.
(2) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Службата е на разположение на нейния уебсайт: www.berec. 

europa.eu.
(3) Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените 

в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.
(4) Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които са агрегирани всички бюджетни операции, и разяснителна 

информация.

http://www.berec.europa.eu
http://www.berec.europa.eu


Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5. Сметната палата счита, че отчетите на Службата за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна 
представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за 
резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова 
година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, приети от 
отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за 
публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6. Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7. Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8. В съответствие с членове 310—325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Службата ръководството отговаря за 
изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния 
сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва 
разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на 
финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или 
от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции 
и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Службата носи 
крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9. При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Службата да продължи да 
работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо 
предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10. Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на 
организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11. Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Службата не са засегнати от съществени 
неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата 
също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както 
и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво 
на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени 
неточности или несъответствия. които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия 
се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на 
икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.
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12. Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се 
в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. 
Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени 
неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на 
Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка на 
риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за 
осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи 
за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. 
Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на 
счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13. В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на 
процедурите на Службата за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14. В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са 
били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите 
плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на 
финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Службата приеме тези доказателства и уравни 
авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15. При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите 
от одита на отчетите на Службата, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от 
Финансовия регламент на ЕС (5).

16. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ

17. През март 2016 г. Службата е стартирала процедура за обществена поръчка, с която да подпише един рамков договор 
(РД) с двете международни училища в Рига, посещавани от децата на служителите ѝ. Въпреки че техническите спецификации 
на търга предвиждат, че Службата ще сключи един многостранен рамков договор с каскаден механизъм с два икономически 
оператора, в критериите за избор на изпълнител се казва, че изборът на училището зависи от родителите. Следователно 
подписаният през юли 2016 година рамков договор на стойност 400 000 евро се базира на противоречиви концепции, 
което води до правна несигурност за Службата и училищата. Нещо повече, в този конкретен случай рамковият договор е бил 
ненужен.

18. След повторно класифициране един служител е бил назначен на по-висока степен, директно на стъпка 2, вместо на 
стъпка 1, което е нарушение на Правилника за длъжностните лица на ЕС.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ДЕЙНОСТТА

19. През март 2016 г. Службата е подписала договор на стойност 60 000 евро за предоставянетот на професионална 
подкрепа и консултантски услуги в областта на човешките ресурси. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е била 
базирана изключително на цената. Наемането на консултант без оглед на компетентността и опита му/й като критерии за 
избор на изпълнител не осигурява най-доброто съотношение между цената и качеството.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

20. През 2016 г. средната продължителност на заетостта в Службата е 2,58 години и текучеството на персонала 
е високо — 25 %. Тези обстоятелства влияят върху ефективността на работата на Службата и носят рискове за изпълнението 
на нейните работни програми. Възможна причина за това е прилагането на корективния коефициент на заплатите (73 % към 
1 юли 2016 г.) в страната домакин.
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(5) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).



21. Учредителният регламент на Службата не изисква периодични външни оценки на дейността. Службата съвместно с 
Комисията следва да възлага такава оценка поне веднъж на пет години, каквато е практиката при повечето други агенции. 
Такова изискване следва да се добави при евентуална бъдеща актуализация на учредителния регламент.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

22. В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от 
предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на 
Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 19 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(Завършени/Текущи/ Предстоящи/Няма 
данни)

2014 г.

Поради липсата на споразумения с държавите от ЕАСТ (1), 
бюджетните кредити, вписани в бюджета за 2014 г. от вноските 
от националните регулаторни органи на държавите от ЕАСТ със 
статут на наблюдател в ОЕРЕС, не са били осъществени.

Предстоящи

2015 г.

През 2013 г. Службата е подписала четиригодишен рамков договор 
за предоставяне на професионални услуги за организиране на 
събития. Тя обаче е подценила нуждите си и договорът е достигнал 
максималния размер на бюджета през декември 2014 г. Стартирана 
е процедура за възлагане на обществена поръчка за подписване на нов 
рамков договор, но това става едва през август 2015 г. Междувременно 
Службата е получавала тези услуги от същия доставчик, като 
е използвала нареждания за покупки и договори с ниска стойност 
(процедури на договаряне) (2). Общата стойност на услугите, 
закупени по този начин, е надхвърлила праговата стойност (3). 
Следвало е да се използва открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, при която всички заинтересовани икономиче-
ски партньори могат да подадат оферти.

Завършени

2015 г.

Нивото на детайлност на одитирания отчет за изпълнение на 
бюджета на Службата е различно от това на отчетите на повечето 
други агенции, което показва нуждата от ясни насоки относно 
отчитането на бюджетното изпълнение от страна на агенциите.

Завършени

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения 
е висок за дял II (административни разходи) — 134 228 евро, или 
44 % (2014 г. — 91 757 евро, или 40 %). Пренесените бюджетни 
кредити са свързани предимно с предоставянето на услуги, които 
продължават и след края на 2015 г.

Няма данни

(1) Европейска асоциация за свободна търговия.
(2) Когато се използват нареждания за покупки и договори с ниска стойност, правилата за обществените поръчки ограничават 

конкуренцията съответно до един и до трима кандидати.
(3) Общата стойност на сключените договори е около 80 000 евро, а максималната стойност, определена в член 137 от Делегирания 

регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията, е 60 000 евро.
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ОТГОВОР НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

18. В приемащата държава членка Латвия няма акредитирано Европейско училище. Откриването на ново акредитирано 
Европейско училище е продължителен процес. Междувременно Службата на ОЕРЕС установи преки контакти с училищата, 
предлагащи образование на английски, френски и немски език като основен език на обучение. Това беше временна мярка, за 
да се осигури образование в международно училище за децата на служителите в съответствие с насоките на Комисията за 
политиката относно персонала в европейските регулаторни агенции (1). Службата на ОЕРЕС се съгласява с констатациите на 
одиторите, че използването на рамкови договори за услуги не е подходящо при тези обстоятелства, и в бъдеще ще подходи 
към преки споразумения за услуги с училищата без обществена поръчка. Службата на ОЕРЕС би била благодарна да получи 
актуализирани насоки от Комисията, които да вземат предвид особеностите на услугите за училищно образование.

19. На основание на препоръките, отправени от Общата комисия за прекласиране, и въз основа на документите на всички 
срочно наети служители, допустими за прекласиране, органът по назначаването прие списъка на прекласираните срочно 
наети служители.

Освен това, въз основа на предложение на административния ръководител, след задълбочено обмисляне органът по 
назначаването се съгласи да прекласира заемащия длъжността в стъпка 2 на по-високата степен, вместо в стъпка 1, като 
съответно беше регистрирано очаквано изключение съгласно правилата за обработка на изключения в установените 
финансови правила и процедури.

20. Службата на ОЕРЕС изразява пълното си съгласие с коментара относно рамковия договор за услуги за управление на 
човешките ресурси. При изпълнението на първия специализиран договор вече се откроиха някои трудности във връзка с 
факта, че възлагането на договора е било базирано изключително на цената, а не на професионалните квалификации и опита 
на консултанта.

Изцяло в съгласие с бележките на одиторите, Службата на ОЕРЕС прекрати рамковия договор и ще въведе различна стратегия 
за получаването на необходимите услуги.

21. Службата на ОЕРЕС признава, че високото ниво на текучество на персонала представлява рисков фактор, който 
е записан в регистъра на рисковете като значителен риск, особено като се вземе предвид малкият размер на Агенцията, което 
означава, че високото текучество има още по-отрицателно въздействие (Службата на ОЕРЕС е най-малката децентрализирана 
агенция на ЕС).

Ръководството работи непрекъснато по въвеждането на техники за намаляване на текучеството, но трябва да се изтъкне, че 
някои структурни и външни хоризонтални елементи, които го засягат, са извън контрола на Службата на ОЕРЕС, тъй като 
произлизат от регионалната/местната работна среда на Службата на ОЕРЕС.

Последното намаляване на нетното възнаграждение, което е в резултат от продължаващото намаляване на корективния 
коефициент за Латвия, увеличи този рисков фактор.

Всички действия, предприети или планирани от Службата на ОЕРЕС за подобряване на ситуацията, могат само да намалят 
риска. За да се реши ефективно въпросът със задържането на служителите, е необходима намеса отвън, по-конкретно 
в системата на корективните коефициенти.

22. Службата на ОЕРЕС си сътрудничи с Комисията за подготовката на доклада от оценката, предвиден в член 25 от 
учредителния регламент, и изразява готовност да си сътрудничи с Комисията за извършването на бъдещи оценки. Службата 
на ОЕРЕС ще спази всички изисквания в тази област, които биха могли да бъдат въведени от законодателния орган. 
Понастоящем регламентът за Службата на ОЕРЕС е обект на преразглеждане и предложението на Комисията включва 
специална разпоредба за постоянна оценка веднъж на пет години. 
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