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ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (наричана по-

нататък „Агенцията“, известна още като „EACEA“) със седалище в Брюксел е създадена 

с Решение 2009/336/EО на Комисията1. Задачата на Агенцията е да управлява 

програмите на Комисията в сферата на образованието, аудиовизията и културата, 

включително конкретно изпълнение на технически проекти2

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 доказателства, получени 

от дейността на други одитори (където е приложимо), както 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: 

а) годишните отчети на Агенцията, които се състоят от финансови отчети3 и отчети за 

изпълнението на бюджета4

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

 за финансовата година, приключила на 

31 декември 2014 година, и 

                                                      

1 ОВ L 101, 21.4.2009 г., стр. 26. 

2 В приложение II са обобщени правомощията и дейностите на Агенцията. 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. 

4 Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него. 
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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 операции5

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

: 

6

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. 

; изготвяне на 

счетоводни разчети в съответствие с конкретните обстоятелства. Директорът одобрява 

годишните отчети на Агенцията, след като счетоводителят ги е изготвил въз основа на 

цялата налична информация и е съставил служебна бележка, съпътстваща отчетите, в 

която, наред с другото, декларира наличието на достатъчна увереност относно вярното и 

точното представяне на финансовото състояние на Агенцията във всички съществени 

аспекти. 

                                                      

5  Членове 62 и 68 във връзка с членове 53 и 58 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
(ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

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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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 прилагане 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 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, 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. 

 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 Агенцията не съдържат съществени неточности, както и че свързаните с 

тях операции са законосъобразни и редовни. 

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 2014 г., както и 

за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата 

                                                      

7 Член 162 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 
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финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Агенцията 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 2014 година, са законосъобразни и редовни във всички 

съществени аспекти. 

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

палата становища. 

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

11. Общото равнище на бюджетните кредити, за които са поети задължения, е високо 

— 98 % (97 % за 2013 г.). Равнището на пренесените бюджетни кредити за поети 

задължения по дял III също е високо (подкрепа за дейностите на Агенцията) — 56 %, 

или 3,2 млн. евро8

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНАТА 

ГОДИНА 

. Тези кредити са свързани основно с ИТ услуги, възложени през 

2014 г, за които не са издадени фактури до края на годината (1,2 млн. евро), текущи 

одити на проекти (1 млн. евро), както и на услуги в областта на комуникациите, 

публикациите и писмените преводи (0,9 млн.евро), свързани с нови програми, 

управлявани от Агенцията. 

12. В приложение I

  

 са представени корективните действия, предприети в отговор на 

коментарите на Сметната палата от предходната година. 

                                                      

8 През 2014 г., след преструктуриране на бюджета на Агенцията, беше въведен дял III 
„Подкрепа за дейностите на Агенцията“. 



 6 

ADB057206BG04-15PP-CH045-15APCFIN-RAS-EACEA_2014-TR.docx 8.9.2015 г. 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Milan Martin CVIKL — 

член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 8 септември 2015 г. 

 За Сметната палата 

 

 Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Председател 
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Приложение I 

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходната година 

Година Коментари на Сметната палата 

Етап на изпълнение на корективните 
действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Ня
ма данни) 

2013 г. 

Равнището на бюджетните кредити, за които са поети задължения, е високо — 97 %, както по 
дял I (разходи за персонала), така и по дял II (административни разходи). Въпреки че нивото 
на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е относително високо за дял II — 
25 %, то се дължи основно на ИТ услуги и оборудване, възложени и частично получени през 
2013 г, за които не са издадени фактури до края на годината, както и на многогодишното 
естество на операциите на Агенцията (експертни прегледи на проекти и одити на проекти). 

Няма данни 
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Приложение II 

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура 

(Брюксел) 

Правомощия и дейности 

Правомощия на 
Европейския съюз, 
произтичащи от 
Договора 
(чл. 165, параграф 1, 
чл. 166, параграф 1, 
чл. 167, параграф 1 и 
чл. 173, параграф 1 
от ДФЕС) 

Събиране на информация 
Европейският съюз допринася за развитието на качествено обучение. 
Европейският съюз провежда политика на професионално обучение. 
Европейският съюз допринася за разцвета на културите на държавите 
членки. 
Европейският съюз и държавите членки гарантират съществуването 
на условията, необходими за конкурентоспособността на 
промишлеността в Съюза. 

Правомощия на 
Агенцията 
(Регламент (ЕО) 
№ 58/2003 на 
Съвета, Решение за 
изпълнение 
2013/776/EО на 
Комисията за 
отмяна на 
Решение 2009/336/ЕС; 
Решение C(2013) 9189 
на Комисията, 
изменено от 
Решение 
C(2014) 4048) 

Цели 
В рамките на политиките в областта на образованието, културата и 
индустрията се предприемат многобройни действия за насърчаване 
на образованието, професионалното обучение, аудиовизията, 
културата, младежта, хуманитарната помощ и активното гражданско 
участие в Европейския съюз. Основните цели на тези дейности е да 
засилят социалното сближаване и да допринесат за 
конкурентоспособността, икономическия растеж и по-тесния съюз 
между народите на Европа. 
Тези действия включват множество програми. 
Агенцията отговаря за управлението на определени направления на 
тези програми — напр.: „Еразъм+“, „Творческа Европа“, „Европа за 
гражданите“ и „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. В този 
контекст тя изпълнява предоставената от ЕС помощ, без да изпълнява 
задачи, изискващи правомощия за осъществяване на политически 
решения. 
Задачи 
− Да управлява, по време на целия период на действие, проектите 

свързани с изпълнението на поверените ѝ програми на ЕС, както и 
да извършва необходимите проверки за тази цел, като приема 
съответните решения, когато са ѝ делегирани правомощия за това 
от страна на Комисията; 

− Да приема инструментите за изпълнение на бюджета за 
приходите и разходите и, когато е овластена за това от 
Комисията, извършва операции, необходими за управлението на 
програмите на ЕС и, по-специално тези, свързани с отпускането на 
безвъзмездна финансова помощ и сключване на договори; 

− Да събира, анализира и предава на Комисията цялата 
информация, необходима за ръководене на изпълнението на 
програмите на ЕС; 
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− Да поддържа на равнище ЕС информационната мрежа по 
въпросите на образованието в Европа („Евридика“) и да извършва 
дейности за подобряване на разбирането и осведомеността в 
областта на младежта чрез събиране, анализ и разпространяване 
на информация и изготвяне и публикуване на изследвания. 

Управление Управителен комитет  
Състав 
Състои се от петима членове, назначени от Европейската комисия. 
Задачи 
Приема годишната работна програма на Агенцията, одобрена от 
Европейската комисия. Освен това приема административния 
бюджет на Агенцията и нейния годишен отчет за дейността. 
Директор 
Назначава се от Европейската комисия. 
Външен одит 
Европейска сметна палата. 
Вътрешен одит 
Структура за вътрешен одит. 
Служба за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS). 
Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета 
Европейски парламент по препоръка на Съвета. 

Ресурси, 
предоставени на 
Агенцията през 2014 г 
(2013 г.) 

Бюджет 
Административният бюджет на Агенцията за 2014 г. е 47(51) млн. 
евро (100 % финансиран от общия бюджет на Европейския съюз). 
Агенцията управлява 693 млн. евро, в т.ч. 90 млн. евро, 
предназначени за C8 (автоматично пренасяне на бюджетните 
кредити, за които са поети задължения), кредити (850*), свързани с 
програмите и проектите, делегирани ѝ от Комисията.  
Брой на служителите към 31 декември 2014 г. 
Срочно наети служители: 108 (105) бройки в щатното разписание за 
срочно наети служители  
Заети бройки: 101 (99) 
Договорно наети лица: 350 (348) договорно заети позиции 
Заети бройки: 336 (336) 
Общ брой на служителите: 437 (435) заети бройки, изпълняващи 
следните функции: 
Оперативни: 358 
Административни: 79 
* към които следва да бъдат прибавени 11 млн. евро, покриващи 
поети задължения по кредити C4 (пренесени вътрешни целеви 
приходи) и кредити P0/R0 (пренесени други външни целеви приходи) 

Продукти и услуги 
през 2014 г. (2013 г.) 

Комуникация 
− Около 120 служители на Агенцията са взели участие в 

информационни дни, организирани от национални 
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агенции/структури, както и в няколко други информационни 
сесии в Брюксел, актуализация на VALOR1 — база данни с 
резултати от проектите, организиране на събития в 
сътрудничество с отговорните генерални дирекции. 

− 12 учредителни срещи са организирани в Брюксел за нови 
координатори и партньори по проекти. 

− На различни места са проведени тематични клъстерни срещи и 
срещи на координатори по проекти. 

Подбор 
− Публикувани са 13 покани за представяне на предложения и 

4 покани за участие в търг. 
− Обработени са около 10 000 получени предложения. 
− Подбор на приблизително 4 000 проекта и 550 харти за висшето 

образование по „Еразъм“.  
Мониторингови посещения 
− Организирани са над 386 срещи за мониторинг (на място или в 

Брюксел) с участниците в проектите с цел да бъде извършен 
мониторинг на изпълнението на 440 проекта. 

Мерки за опростяване на правилата 
− Разширена е употребата на електронни формуляри, така че да 

бъдат обхванати повече дейности — 86 % от всички заявления. 
− При някои дейности се използва по-широко опростеното 

договаряне (решения вместо споразумения за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ). 

− Методът за изчисляване въз основа на фиксирани суми е 
подобрен и се прилага при повече дейности. 

− При оценката на дейностите се използват по-широко консултации 
с експерти от разстояние и оценки от разстояние на проектите. 

− Изготвени са одитни сертификати с цел опростяване на 
финансовото отчитане, които постепенно ще започнат да бъдат 
прилагани. 

− Завършен е и е публикуван финансовият информационен пакет за 
подобряване на насоките за бенефициенти. 

Сътрудничество с отговорните генерални дирекции 
− Организиране на три срещи на Управителния комитет и четири 

писмени процедури за приемане на допълнителни решения. 
− Периодични координационни срещи във връзка с делегираните 

програми с оперативните директори на отговорните генерални 
дирекции (три/четири срещи годишно). 

− Подпомагане на отговорните генерални дирекции при 
стартирането на програмите от следващо поколение. 

− Предоставяне на информация относно изпълнението на 
програмите при поискване от страна на Комисията. 

− Тясно сътрудничество с генералните дирекции при стартирането 
на новите програми за периода 2014—2020 г. 
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Подкрепа за политиките 
− Продължаващо управление на мрежата „Евридика“ за подкрепа 

на политиките в областта на образованието, чийто обхват е 
разширен така, че да включва и въпросите, свързани с младежта. 

− Няколко доклада, изготвени от отдела, отговарящ за „Евридика“. 
Одити 
През 2014 г. са изпълнени резултатите от 115 одита.  
Договори и проекти:  
6 664 подписани договора, 4 972 приключени проекта. 
Мандат 
− През 2014 г. мандатът на Агенцията е удължен, за да ѝ позволи да 

управлява нови програми. Комисията е одобрила ново 
удължаване, което да позволи на Агенцията да управлява 
средствата по функция 4. 

1 Електронна платформа за разпространяване и използване на резултатите от проектите, 
финансирани по програмите, които се управляват от Европейската комисия в областта на 
образованието, обучението, културата, младежта и гражданството. 

Източник: Приложение, предоставено от Агенцията. 

 



EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
   

EACEA reply BG 

 
 

ОТГОВОРИ НА АГЕНЦИЯТА 
 

 
11. Агенцията взема предвид коментарите на Палатата. Агенцията ще продължи да полага усилия за 

контролиране и по-нататъшно намаляване на нивото на пренасянията. 
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