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1. Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании 

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

седалище в Лисабон е създаден с Регламент (ЕИО) № 302/93 на Съвета

ВЪВЕДЕНИЕ 

1. 

Неговата основна задача е да събира, анализира и разпространява 

информация за наркотици и наркомании с цел изготвяне и публикуване на 

информация на европейско ниво, която да е обективна, надеждна и 

сравнима. Целта на тази информация е да предоставя база за анализ на 

употребата на наркотици и начините за нейното намаляване, както и за 

анализ на явленията, свързани с пазара на наркотици като цяло2.  

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.  

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

3. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането 

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

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

                                            
1 OВ L 36, 12.2.1993 г., стр. 1. Регламентът и неговите изменения са отменени 

с Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1). 

2 В приложение II към доклада са обобщени правомощията и дейностите на 
Центъра. Тези данни са представени с информационна цел. 
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а) годишните отчети на Центъра, 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 2013 година, и 

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

                                            
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. 

; изготвяне на счетоводни разчети в 

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

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. 



4 

ADB001959BG05-14PP-CH90-14APCFIN-RAS-2013_EMCDDA-TR.DOC 22.7.2014 Г. 

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. 

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

                                            
7 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 Центъра 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 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. 
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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. Центърът е стартирал процедура за възлагане на обществени поръчки 

за наем на копирни машини за период от четири години и максимална 

стойност от 160 000 евро. Техническите изисквания са претърпели 

значително изменение по време на процедурата. След тази промяна е 

публикувано изменено обявление за поръчка, с което се удължава срокът 

за подаване на оферти, но промените в техническите изисквания не са 

ясно посочени. Тези изисквания отново са коригирани при сключването на 

договора, в съответствие с посочената в публикуваните спецификации 

възможност, което е довело до намаляване на стойността на договора с 

35 %. Публикуваната информация за ценовата структура на поръчката не 

е била достатъчно ясна и това е довело до погрешно тълкуване от страна 

на един оферент, който поради това е имал по-нисък шанс да спечели 

процедурата. Освен това критериите за оценка не са били достатъчно 

конкретни, за да осигурят пълна прозрачност и равно третиране на 

оферентите. Посочените по-горе слабости са засегнали ефикасността и 

ефективността на тази процедура за обществена поръчка и са създали 

риск от нарушаване на конкуренцията. 

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА 
НА ОПЕРАЦИИТЕ 
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12. В 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ 
ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ 

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 22 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 

Понастоящем Центърът извършва годишни разходи в размер 
на около 275 000 евро за неизползвано офисно пространство 
в предишната си сграда и в сградата на новото си централно 
управление. Центърът следва да продължи да търси 
подходящи решения за неизползваното офисно пространство 
в сътрудничество с Европейската комисия и националните 
органи. 

 

 

Текущи 

 

2011 
Документацията на Центъра по процедурите за възлагане на 
обществени поръчки невинаги е била пълна и добре 
организирана 

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

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е 
приложимо) 

2012 

През 2012 г. Центърът е отпуснал безвъзмездна финансова 
помощ на националните центрове за мониторинг на 
наркотици на страните членки (бенефициенти) с цел 
подпомагане на сътрудничеството съгласно мрежата 
REITOX1. Общият размер на разходите, свързани с 
отпускането на безвъзмездна финансова помощ за 2012 г. е 
2,6 млн. евро, което представлява 16 % от общия размер на 
оперативните разходи. Предварителните проверки на 
Центъра, които предхождат възстановяването на заявените 
от бенефициентите разходи, се състоят от документален 
анализ на декларациите за разходи, както и от сертификати 
от одити издавани от външни одитори, на които 
бенефициентът е възложил проверката. Центърът 
обикновено не получава документи от бенефициентите в 
подкрепа на допустимостта и точността на декларациите за 
разходи. Рядко се извършват последващи проверки на място 
на разходите на ниво бенефициент2. Поради това 
съществуващите механизми за контрол предоставят на 
ръководството на Центъра само ограничена увереност по 
отношение на допустимостта и точността на заявените от 
бенефициентите разходи. За операциите, одитирани от 
Палатата, Центърът е получил подкрепяща документация от 
името на Палатата, която е предоставила достатъчна 
увереност относно законосъобразността и редовността на 
тези операции. Процедури за проверка на случаен принцип 
на придружаващи документи и проверки на място на по-голям 
брой бенефициенти биха могли да увеличат значително 
увереността. 

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

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е 
приложимо) 

2012 
Не са извършени никакви последващи проверки за операции 
след 2008 г., с изключение на свързаните с безвъзмездна 
финансова помощ.  

Текущи 

2012 
Центърът все още не е приел план за непрекъснатост на 
работата или план за възстановяване след катастрофично 
събитие. 

Завършени 

2012 

Понастоящем Центърът извършва годишни разходи в размер 
на около 200 000 евро за неизползвано офисно пространство 
в предишната си сграда и в сградата на новото си централно 
управление. Центърът следва да продължи да търси 
подходящи решения за неизползваното офисно пространство 
в сътрудничество с Европейската комисия и националните 
органи. 

Текущи 

 
 

1 Съгласно Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании (REITOX), Центърът събира от 
националните центрове за мониторинг на наркотици данни на държавата относно наркотици.  

2 През 2011 г. са извършени две последващи проверки в две държави членки. През 2012 г. не са извършени подобни 
проверки. 
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Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании 
(Лисабон) 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Правомощия и дейности 

Правомощия на 
Европейския съюз, 
произтичащи от Договора 

(Членове 168 и 114 от 
Договора за 
функционирането на 
Европейския съюз) 

Съюзът допълва действията на държавите членки за намаляване на вредата от 
наркотиците за здравето, включително посредством информация и превантивни 
мерки. 

 

Правомощия на Центъра 

(Регламент (EО) № 1920/2006 
на Европейския парламент и 
на Съвета) 

Цели 

Да предоставя на Съюза и на неговите държави членки фактическа, обективна, 
надеждна и сравнима информация на равнище на ЕС относно наркотици, 
наркомании и последствия от употребата им. 

Центърът се фокусира върху следните приоритетни области: 

(1) мониторинг на състоянието на проблема с наркотиците и мониторинг на 
появяващите се тенденции, особено онези, включващи употребата на 
множество наркотици; 

(2) мониторинг на решенията и предоставяне на информация за най-добрите 
практики; 

(3) оценка на риска от нови психоактивни вещества и поддържане на система 
за бърза информация; 

(4) разработване на средства и инструменти за подпомагане на държавите 
членки в мониторинга и оценката на техните национални политики и 
Комисията в мониторинга и оценката на политиките на Съюза. 

Задачи 

− Да събира и анализира данни;  

− да подобрява методите за сравняване на данни;  

− да разпространява информация;  

− да си сътрудничи с европейски и международни органи и организации и с 
трети страни; 

− да идентифицира нови развития или промени в тенденциите. 

Управление Управителен съвет  

Състои се от един представител от всяка държава членка, двама представители на 
Комисията и двама независими експерти в областта на наркотиците, определени 
от Европейския парламент.  

Управителният съвет приема работната програма, общия отчет за дейността и 
бюджета и предоставя становище относно окончателните отчети.  

Изпълнителен комитет 

Състав 

Председател на управителния съвет. 
Заместник-председател на управителния съвет. 
Двама други членове на управителния съвет, които представляват държавите 
членки. 
Двама представители на Комисията. 

Директор 

Назначава се от управителния съвет по предложение на Комисията. 

Научен комитет 

Предоставя становища. Състои се от известни учени (до петнадесет души), 
назначени с оглед на техните научни постижения от управителния съвет след 
публикуване на покана за изразяване на интерес. Управителният съвет може да 
назначи експертна комисия към разширения научен комитет за оценка на риска от 
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нови психоактивни вещества.  

Външен одит 

Европейска сметна палата 

Вътрешен одит 

Служба за вътрешен одит на Комисията (IAS). 

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.) 

Бюджет 

16,31 (16,32) млн. евро Субсидия от ЕС: 95,4 % (95,3 %).  

Брой на служителите към 31 декември 2013 г. 

Бройки в щатното разписание: 84 (84) 

Заети бройки: 76 (79) + 24 (25) други служители (командировани национални 
експерти, договорно нает персонал и служители по временно заместване) 

Общ брой на служителите: 100 (104) 

Изпълняващи следните функции: 

оперативни: 61 (64,5) 

административни и ИТ поддръжка: 28,5 (29) 

смесени: 10,5 (10,5) 

 

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

 

Мрежа 

Центърът управлява компютъризирана мрежа за събиране и обмен на 
информация, наречена „Европейска информационна мрежа за наркотици и 
наркомании“ (REITOX). Тази мрежа свързва националните информационни мрежи 
за наркотици, специализираните центрове в държавите членки и информационните 
системи на международни организации, които си сътрудничат с Центъра. 

Публикации 

2013 г. е първата година, в която се прилага стратегията и работната програма на 
EMCDDA за периода 2013—2015 г. и първата година на изпълнение на 
комуникационната стратегия, приета от Управителния съвет през юли 2012 г. 
заедно с тригодишната работа програма. Съгласно тази стратегия някои продукти 
са рационализирани, а други — преработени. Поради това не съществува стриктно 
съответствие между продуктите, предоставени през 2013 г., и тези от 2012 г.  

− Доклад за наркотиците в Европа — тенденции и развитие (23 езикови 
версии, публикация и интерактивен уебсайт (Годишен доклад за състоянието 
на проблема с наркотиците в Европа; 22 езикови версии, публикация и 
интерактивен уебсайт); 

− Публикации относно перспективите в областта на наркотиците — 11 (0), на 
английски език; интерактивен уебсайт 

− Публикации по избрани теми —0 (2), на английски език; 
− Статистически бюлетин и интерактивен уебсайт, съдържащ над 350 (350) 

таблици и 100 (100) графики; 
− Общ отчет за дейността — годишен, на английски език; 
− Информационен бюлетин Drugnet Europe — 4 броя, на английски език (4); 
− „Наркотиците във фокус“ (кратки новини относно политиките в тази област) 

— 0 (1) броя 
− Научна монография на EMCDDA — 0 (0), на английски език; 
− Публикации от серията „EMCDDA Insights“ — 1 (3), на английски език; 
− Наръчници — 1 (2), на английски език; 
− Тематични доклади на Центъра — 2 (8); 
− Документи на EMCDDA — 4 (0), на английски език; 
− Кратки описания на политиките — 1 (0), на английски език; 
− Съвместни публикации — 1 (2): на английски език;  
− Резултати, свързани с прилагането на Решение 2005/387/ПВР на Съвета 

относно новите психоактивни вещества — 2 (2), на английски език; 
−  Кратки описания на наркотици — 0 (0) нови и 0 (0)актуализирани 
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− Технически и научни изследвания, включително статии и научни резюмета 28 
(23); 

− Ad-hoc публикации — 1 (3), на английски език; 
− Брошури — 1 (1), на английски език; 
− Работни програми и стратегии — 3 (2), на английски език; 
− Система за събиране, валидиране, съхраняване и извличане на данни 

(Fonte). 

Други уебсайтове 

Реорганизиране/актуализиране/разработване на съдържанието на публичния сайт 
на Центъра, в това число: 

− Общи прегледи по държави 
− Прегледи в областта на лечението на наркотични зависимости, кратки 

описания на здравни и социални мерки, кратки съобщения относно 
превенцията  

− Европейска правна база данни за наркотици 
− Набор от инструменти за оценка 
− Портал за добри практики (обмен на информация в областта на действията 

за намаляване на търсенето на наркотици, модули за намаляване на 
вредата и за лечение) 

− Тематични страници 
− База данни за публикации 

Рекламни материали  

Материали за конференции — 4 (2), на английски език 
Медийни продукти: 12 (13) информационни бюлетина и 13 (10) информационни 
фишове, на английски език  

Участие в международни конференции, технически и научни срещи: 285 (266). 

Източник: Приложение, предоставено от Центъра. 
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11. Целта на въпросното изменение на техническите спецификации беше да се 

актуализират възможностите/скоростта на Центъра за копиране/печат. Съответно, чрез 

информационната система за възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз 

(SIMAP) своевременно беше публикувана изменена обява за поръчка. В системата са 

заложени някои ограничения за информацията, която може да бъде публикувана относно 

сроковете и съдържанието при промяна на първоначалната информация. 

Публикуваните технически спецификации, заедно с проектодоговора, прикачен към тях, 

изрично позволяват коригиране на броя и комбинациите на оборудването, което ще бъде 

доставено от спечелилия поръчката/ договора, в зависимост от действителните нужди на 

EMCDDA. Това коригиране се наложи, тъй като с оглед увеличаване на ефикасността, през 

2013 г. беше преразгледано оборудването за печат и копиране на EMCDDA. 

Всички участници са третирани равностойно и са оценени въз основа на установените и 

публикувани критерии за подбор и метод, които определиха икономически най-изгодната 

оферта.  

EMCDDA ще продължи да полага усилия за подобряване на процедурите за обществени 

поръчки, а именно за по-нататъшно намаляване на необходимостта от коригиране на 

техническите спецификации и за гарантиране на по-ефективна информация за участниците 

в случай на такива изменения. 


	ВЪВЕДЕНИЕ
	ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ
	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ
	Отговорност на ръководството
	Отговорност на одитора
	Становище относно надеждността на отчетите
	Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

	ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

		2014-10-13T11:15:08+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




