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ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Европейският център за развитие на професионалното обучение 

(наричан по-нататък „Центърът“, известен още като „Cedefop“) със 

седалище в Солун е създаден с Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета1. 

Основната му цел е да подпомага развитието на професионалното 

обучение в рамките на Европейския съюз. За да постигне тази цел, 

Центърът събира и разпространява документация относно системите за 

професионално обучение2

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 Центъра. 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: 

a) годишните отчети на Центъра, които се състоят от финансови отчети3 

и отчети за изпълнението на бюджета4

                                            
1 ОВ L 39, 13.2.1975 г, стр. 1. 

 за финансовата година, 

приключила на 31 декември 2013 година, и 

2 В приложение II към доклада са обобщени правомощията и дейностите на 
Центъра. Тези данни са представени с информационна цел. 

3 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. 
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б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези 

отчети. 

Отговорност на ръководството 

4. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на 

годишните отчети на Центъра, както и за законосъобразността и 

редовността на свързаните с тях операции5

а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети 

на Центъра 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

: 

6

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

; изготвяне на счетоводни разчети в 

съответствие с конкретните обстоятелства. Директорът одобрява 

годишните отчети на Центъра, 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 Центъра във всички 

съществени аспекти. 

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

6 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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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 Съвета7

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 

 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 

годишните отчети на Центъра не съдържат съществени неточности, както 

и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. 

                                            
7 Член 107 от Регламент (ЕС) № 1271/2013. 
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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 Центъра дават вярна 

представа във всички съществени аспекти за неговото финансово 

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

дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова 

година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на 

Центъра и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на 

Комисията. 

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. 



6 

ADB001940BG04-14PP-CH71-14APCFIN-RAS-CEDEFOP_2013-TR.DOC 8.7.2014 Г. 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ 
ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ 

11. В приложение I

 

 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 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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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години 

Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2011 Прекалено високият процент на пренесени бюджетни 
кредити е в противоречие с принципа за ежегодност на 
бюджета.  

Завършени 

2011 

Извършени са значителен брой бюджетни 
прехвърляния, които са съсредоточени най-вече в края 
на годината1. Обосновката за тези бюджетни 
прехвърляния е недостатъчна, тъй като липсва оценка 
на нуждите. Тази ситуация е знак за наличието на 
слабости в планирането и програмирането на бюджета и 
е в противоречие с принципа на специфичност. 

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

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 

Центърът предоставя ежегодно безвъзмездни средства 
на мрежа от национални партньори2 (безвъзмездната 
финансова помощ варира между 23 615 евро и 
43 620 евро на споразумение). Разходите, свързани с 
отпуснатите безвъзмездни средства (които се отнасят 
най-вече до разходите за персонал на бенефициентите), 
възлизат на 695 337 евро3 през 2012 г., или 4 % от 
общите оперативни разходи. Предварителните проверки 
на безвъзмездните средства, извършвани от Центъра, 
се състоят от подробен анализ по документи на 
заявленията за възстановяване на разходите, подадени 
от бенефициентите на тези средства, както и от преглед 
на сертификати, получени от наетите от 
бенефициентите външни одитори, или от преглед на 
сертификати от независими публични служители. 
Центърът обаче обикновено не проверява обявените от 
бенефициентите разходи за персонал по оригиналните 
подкрепящи документи. Последващи проверки по този 
въпрос са проведени за последен път през 2009 г. В 
резултат на това предварителните проверки 
предоставят само ограничена увереност. 

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

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 

Равнищата на изпълнение на бюджета са високи — 
100 % за дял I и III и 98 % за дял II. Прехвърлянията на 
бюджетни кредити за задължения за дял II са високи — 
39 % (673 392 евро), но това е по причини извън 
контрола на Центъра, като например забавяния на 
ремонтните дейности на помещенията на Центъра, 
извършвани от гръцките органи. Това е довело до 
отлагане на дейностите по поддръжка, ремонт и 
оборудване на помещенията (около 124 000 евро), както 
и до забавяния при набавянето на оборудване за 
конферентните зали на Центъра (около 242 000 евро). 
Една част от преносите се дължат на забавяния при 
набавянето на ИТ оборудване (около 172 000 евро). 

Не е приложимо 

2012 

През 2010 г. и 2011 г. са стартирали две процедури за 
набиране на персонал за заемане на длъжността 
директор на Центъра, като и двете процедури са 
обявени за неуспешни4. В края на 2012 г. е стартирала 
трета процедура за набиране на персонал, която все 
още не е приключила. Палатата установи, че при 
първите две процедури някои от членовете на 
комисията за предварителен подбор не са подписали 
декларация за липса на конфликт на интереси и че 
въпросите за събеседванията и тяхната относителна 
тежест, както и праговете за включване в списъка с 
подходящи кандидати, са били определени след 
проучването на кандидатите. 

Завършени 

1 Извършени са 77 бюджетни прехвърляния на обща стойност 1,5 млн. евро, от които 67 прехвърляния (1,3 млн. евро) са 
извършени през ноември и декември 2011 г. 

2 Предимно национални агенции и изследователски институти. 
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3 Резултат от окончателните плащания и уравняване на авансовото финансиране, свързано със споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства от преходни години. По отношение на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от 2012 г., 
през тази година е извършено само авансово финансиране, което все още не e отразено като разходи. 

4 При първата процедура за набиране на персонал нито един от кандидатите, подбрани от Управителния съвет на Центъра, не е 
бил назначен от Европейската комисия. При втората процедура за набиране на персонал комисията за предварителен подбор е 
счела, че никой от предложените кандидати не отговаря на изискванията за подбор и не е представила списък на подходящи 
кандидати на Управителния съвет. 
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Европейски център за развитие на професионалното обучение 
(Солун) 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Правомощия и дейности 
Правомощия на 
Европейския съюз, 
произтичащи от 
Договора 

(член 166, 
параграф 1 от 
Договора за 
функционирането на 
Европейския съюз) 

Събиране на информация 

Съюзът провежда политика на професионално обучение, която подкрепя и 
допълва действията на държавите членки, като напълно зачита отговорностите на 
държавите членки относно съдържанието и организацията на професионалното 
обучение. 

Правомощия на 
Центъра 

(членове 2 и 3 от 
Регламент (ЕИО) 
№ 337/75) 

Цели 

В качеството си на референтен център за професионално образование и обучение 
на Европейския съюз, Центърът предоставя на ръководителите, разработващи 
политики, изследователите и професионалистите информация, насочена към 
формирането на по-ясно разбиране за тенденциите в тази област, като по този 
начин позволява вземането на по-добре обосновани решения с оглед на бъдещи 
действия. Центърът подпомага Европейската комисия в насърчаването и 
развитието на професионалното обучение и образование в рамките на 
Европейския съюз. 

Задачи 

– Да събира избрана документация и да извършва анализ на данните, 

– да допринася за развитието и координацията на научните изследвания, 

– да използва и разпространява актуална информация, 

– да насърчава и подкрепя съгласувания подход към проблемите, свързани с 
развитието на професионалното обучение, 

– да бъде форум за широка и разнообразна публика. 

Управление Управителен съвет  

Състав 

За всяка държава членка: 

a) един член, представляващ правителството. 

б) един член, представляващ организациите на работодателите. 

в) един член, представляващ организациите на работниците. 

За Европейската Комисия: трима члена. 

Членовете по букви а), б) и в) се назначават от Съвета. Комисията назначава 
членовете, които я представляват. 

На заседанията на Управителния съвет и на Бюрото присъстват и координатори на 
европейско ниво от организациите на работодателите и на работниците, както и 
наблюдатели от страните от EИП. 

Задачи 

Приема бюджета, средносрочните приоритети (многогодишното планиране на 
Центъра), работната програма и оценява и анализира годишния отчет за 
дейността и годишните финансови отчети. Приема окончателния бюджет и 
щатното разписание. 

Бюро  

Състав 

Председателят и тримата заместник-председатели на Управителния съвет, един 
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координатор за всяка група и един допълнителен представител на Комисията. 

Директор  

Назначава се от Комисията въз основа на списък с кандидати, представен от 
Управителния съвет. Директорът управлява Центъра и изпълнява решенията на 
Управителния съвет и Бюрото. 

Вътрешен одит 

Служба за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS). 

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 
Центъра през 2013 г. 
(2012 г.) 

Окончателен бюджет 

18,53 (19,22) млн. евро  

Финансова помощ от Съюза1: 97,4 % (97,6 %) 

Брой на служителите към 31 декември 2013 г. 

Бройки в щатното разписание: 100 (101) 

Заети бройки: 982 (98) 

Други служители: 

− Договорно наети лица: 23 (23) 

− Командировани национални експерти: 4 (3) 

Общ брой на служителите: 125 (124) 

− оперативни функции: 91 (90) 

− административни функции: 34 (34) 

Продукти и услуги 
през 2013 г. 
(2012 г.) 

 

Анализ и отчет на дейностите 

Cedefop наблюдава напредъка на държавите към постигане на краткосрочните 
цели, съгласувани в комюникето от Брюж. Фишовете за съответните държави, в 
които се обобщава напредъка по политики, са финализирани за всички държави 
членки на ЕС, Норвегия и Исландия, и са предоставени на Европейската комисия, 
която предлага специфични за държавите препоръки за „Европейския семестър“. 
Като част от подготовката на доклада на Центъра за 2014 г. относно мониторинга 
на политиките в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), 
ефективността на политиките е обсъждана в рамките на фокусни групи с участието 
на членове на Консултативния комитет за професионално обучение (ACVT). 
Публикувани са онлайн описания на националните системи за ПОО в 29 
държави, изготвени от Европейската мрежа за обмен на информация, опит и 
експертиза в областта на ПОО („ReferNet“). Изготвен е актуален анализ на ПОО в 
Ирландия за срещата на генералните директори по професионално обучение 
(ГДПО) през март. Професионално образование и обучение в Литва — кратко 
описание и актуален анализ на ПОО в Литва са изготвени за срещата на ГДПО 
през ноември и за конференцията на председателството относно ПОО. 
Публикуван е документът на Cedefop „По пътя към 2020 г.: данни за 
професионалното образование и обучение“.  

Общи инструменти на европейско ниво, квалификации и резултати от 
ученето 

Cedefop е предоставил консултации по политиките и експертни становища на 
работните групи на европейско ниво, за да подпомогне прилагането на 
инструментите на ЕС. Извършеното от Cedefop изследване на квалификациите от 
ниво 5 на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и неговия Анализ и преглед 
на дескрипторите, определящи нивата в националните квалификационни рамки 
(НКР) на европейските държави са допринесли пряко за изпълнението на 
ЕКР/НКР. Публикувано е изследването на Cedefop „Роля на квалификациите при 
управлението на професиите и занятията“. Издадена е информационна 
бележка относно възможностите и предизвикателствата, свързани с Европейската 
система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение 
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(ECVET). Уебсайтът Европас е регистрирал 20,85 млн. посещения (14,8 млн.) и 
10,16 млн. (8,3 млн.) автобиографии, изготвени онлайн. На работна вечеря с 
Европейския парламент са обсъдени постиженията и предизвикателствата, 
свързани с европейските инструменти. Публикувано е изследването на Cedefop 
„Обновяване на разпоредбите за ПОО: разбиране на механизмите за обратна 
информация между първоначалното ПОО и пазара на труда“. Изготвена е 
информационна бележка „Задържане на младите хора в (професионалното) 
образование: кои практики са успешни?“ за конференцията относно ПОО, 
организирана от литовското председателство.  

Учене за възрастни и преход 

Изследването на Cedefop „Връщане на работа — учене в процеса на работа и 
реинтеграция на безработни възрастни на пазара на труда“ беше обсъдено на 
конференцията относно ПОО, организирана от литовското председателство. 
Публикувани са изследванията на Cedefop „Ползи от професионалното 
образование и обучение в Европа за хората, организациите и държавите“ и 
„Резултати на професионалното обучение и образование в Европа, свързани с 
пазара на труда“. Завършено е изследването на Cedefop относно валидирането 
на неформалното и самостоятелното учене в европейските предприятия, като 
неговото резюме е разпространено на съвместния семинар на Cedefop и ГД 
„Образование и култура“, който отбелязва началото на последващите действия, 
свързани с препоръката на Съвета от 2012 г. относно валидирането. За да 
подкрепи Европейския алианс за професионална подготовка, Cedefop организира 
конференция на високо равнище „Обновяване на професионалното образование и 
обучение за преодоляване на несъответствието между уменията и потребностите 
— учене в процеса на работа и стаж за всички?“  

Анализ на уменията 

Cedefop подпомага разработването на „Панорама на уменията в ЕС“ (EUSP), като 
следва да поеме цялостна отговорност за тази инициатива през 2014 г. 
Представени са прогнозите на Центъра за търсенето и предлагането на умения в 
ЕС за 2013 г. Документът „Пътища за възстановяване: три сценария за 
уменията и пазара на труда за 2025 г.“ обобщава основните констатации. 
Публикувано е изследването на Cedefop „Количествено изразяване на 
потребностите от професионални умения в Европа — профили на 
професионалните умения: методология и приложение“. Издадени са 
информационна бележка и публикация „Умения за нисковъглеродна Европа“. 
Информацията и анализа, предоставени от Cedefop в областта на 
несъответствието между уменията и потребностите, са допринесли за дейността 
на Съвета по световната програма (GAC) в рамките на Световния икономически 
форум за заетостта и са представени на срещата на високо равнище на Съвета в 
Абу Даби през 2013 г.  

Въздействие на извършваните от Центъра дейности 

При извършването на (външна) оценка на Cedefop за периода 2007—2012 г. е 
направен анализ дали дейността на Центъра е била в съответствие с политиките 
на европейско ниво и е разгледана ефикасността и въздействието от неговата 
дейност, както и взаимодействията с четири други агенции на ЕС. Оценката 
подчертава, че: Cedefop е постигнал значителен успех при изпълнението на 
целите, установени в регламента за неговото създаване, и е признат като водещ 
център в световен мащаб за експертни познания относно квалификационните 
рамки и професионалните умения. Дейността на Cedefop не дублира дейностите 
на никой друг орган на европейско, национално или международно ниво. 
Популярността на неговите продукти и изтеглянето им от интернет-страниците са 
се увеличили значително, организираните от него събития са били с високо 
качество и много високо ниво на удовлетвореност на участниците; дейностите на 
Центъра са разходно-ефективни. Cedefop използва система за измерване на 
резултатите (PMS), която му помага да управлява и измерва въздействието, 
ефикасността и ефективността на неговата дейност. 173 документа за политики на 
ЕС (169) цитират констатации на Cedefop. Администрацията на Cedefop е 
продължила да подпомага дейностите по ефективен и ефикасен начин. Проучване 
сред персонала, извършено през 2013 г., е потвърдило удовлетвореността на 
персонала от административните и спомагателните услуги. 

За повече информация вж. www.cedefop.europa.eu (Годишен доклад и Годишен 
отчет за дейността за 2013 г). 

1 Бележка: Включени са целевите приходи от споразуменията за делегиране на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
равни възможности“, възлизащи на 0,6 млн. евро през 2013 г. (1,32 млн. евро през 2012 г.). 

2 Това включва действително заетите работни места (96), както и предложенията за наемане на работа (2) за заемане на 
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щатни бройки (в съответствие с многогодишния план за политиката относно персонала). 

Източник: Приложение, предоставено от Центъра. 

 



CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 
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ОТГОВОР НА ЦЕНТЪРА 

 

 

Cedefop се запозна с доклада на Сметната палата. 
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