
ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкома-
щабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за 

финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията

(2016/C 449/32)

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), наричана по-нататък „Агенцията“, със седалище в Талин, Страсбург и Санкт 
Йохан им Понгау, е създадена с Регламент (ЕО) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1). Агенцията отговаря 
за оперативното управление на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна 
система (ВИС) и „Евродак“.

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

Таблица

Основни данни за Агенцията

2014 г. 2015 г.

Бюджет (в млн. евро) (1) 64,9 71,7

Общ брой служители към 31 декември (2) 129 134

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

Източник: данни, предоставени от Агенцията.

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

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

4. 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 отчети (3) и отчети за изпълнението на бюджета (4) за 
финансовата година, приключила на 31 декември 2015 г.; и

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

Отговорност на ръководството

5. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на годишните отчети на Агенцията, както и за 
законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (5):
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(1) ОВ L 286, 1.11.2011 г, стр. 1.
(2) Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Агенцията може да се намери на нейния уебсайт: www.eulisa. 

europa.eu.
(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.
(5) Членове 39 и 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx


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); изготвяне на счетоводни разчети в 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, наред с другото, 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

6. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да представи на Европейския парламент и на 
Съвета (7) 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. 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. При изготвянето на доклада и на декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид 
резултатите от одита на отчетите на Агенцията, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, 
параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (8).

8. 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

9. Сметната палата счита, че годишните отчети на Агенцията дават вярна представа във всички съществени аспекти за 
нейното финансово състояние към 31 декември 2015 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.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

10. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 
31 декември 2015 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

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

(7) Член 107 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.
(8) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).



КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ

12. Агенцията е подписала рамков договор на стойност два милиона евро за организиране на поръчки от изпълнител на 
договора (услуги по организиране на поръчки). Поръчките са свързани с обучение, коучинг и образователни услуги от 
външни доставчици (обучителни услуги). За всяка конкретна заявка изпълнителят по договора търси подходящи обучителни 
услуги и предлага съответна оферта, като начислява такса за своите услуги по организирането на поръчката (надбавка). 
В рамковия договор обаче не се споменава, че услугите по организиране на поръчки следва да са в съответствие 
с разпоредбите относно поръчките, съдържащи се във финансовите правила на Агенцията. Следователно съществуващата 
процедура по представяне на оферти за одобрение от Агенцията не гарантира, че услугите се предоставят в съответствие 
с изискванията на финансовите правила.

13. Поканата за изразяване на интерес и предварителният подбор на кандидатите за участие в процедура на договаряне на 
стойност приблизително 20 млн. евро е била организирана без оправомощаване от разпоредителя с бюджетни кредити.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

14. По дял II (административни разходи) са прехвърлени 9 млн. евро бюджетни кредити, за които са поети задължения, 
или 50 % от общия размер на бюджетните кредити (2014 г. — 15 млн. евро, или 87 %). Пренесените бюджетни кредити се 
отнасят до голям договор за разширение на сградата в Страсбург (4,6 млн. евро), както и до услуги по многогодишни 
договори.

15. Все още не са сключени споразумения с асоциираните към Шенген държави (Швейцария, Лихтенщайн, Исландия 
и Норвегия), които да определят подробни правила за участието им в работата на Агенцията, включително разпоредби 
относно правото на глас и приноса им във финансирането на бюджета на Агенцията. В отсъствието на такива споразумения 
асоциираните към Шенген държави участват във финансирането на дял III (оперативни разходи) от бюджета на Агенцията 
съгласно клауза в споразуменията за асоцииране, подписани с ЕС. Те обаче все още не участват във финансирането на 
дейности по дялове I и II (заплати и други административни разходи) от бюджета на Агенцията.

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

16. Одитираните процедури за обществени поръчки показват, че Агенцията се е ангажирала с рамкови договори или 
преговори само с един изпълнител, без да формулира ясно изискваните услуги. Това ограничава конкуренцията и увеличава 
зависимостта от изпълнителя. Агенцията следва да сключи споразумения с различни доставчици или да определи 
изискваните услуги по-точно, когато това е възможно.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

17. 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 13 септември 2016 г.

За Сметната палата

Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател 
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ПРИЛОЖЕНИE

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)

2013
Липсва застрахователно покритие за дълготрайните материални 
активи, с изключение на застраховката срещу множество рискове, 
включваща риска от пожар, за сградите в Талин.

Завършени

2013

Съгласно Регламента за създаване на Агенцията държавите, асоции-
рани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията 
на правото от Шенген, и на мерките, свързани с „Евродак“, следва да 
участват с вноски в бюджета на Агенцията. Въпреки че асоциираните 
към Шенген държави вече използват през 2013 г. управляваните от 
Агенцията системи, процесът на преговори на Комисията все още не е 
приключил.

Текущи (1)

2014

Обръщане на внимание във връзка с надеждността на отчетите

Без да противоречи на изразеното в точка 8 становище, Сметната 
палата обръща внимание на записаните в отчетите на Агенцията 
стойности на Шенгенската информационна система (ШИС II), 
Визовата информационна система (ВИС) и системите „Евродак“. 
Оперативното управление на тези системи представлява основна 
задача на Агенцията. При отсъствие на надеждна и пълна информа-
ция относно общия размер на разходите за разработването на тези 
системи те са вписани в отчетите на Агенцията с техните нетни 
балансови стойности съгласно ведомостите на Комисията и са 
актуализирани в края на годината (приблизително 6,6 млн. евро 
към датата на прехвърлянето и 2,1 млн. евро към 31 декември 
2014 г.) (2). Тези стойности се отнасят предимно до хардуерните 
и стандартизираните софтуерни компоненти и не включват разходите 
за разработка на софтуер (вж. бел. 6.3.1 към годишните отчети на 
Агенцията).

Текущи

2014

От общо 6,6 млн. евро бюджетни кредити, за които са поети 
задължения по дял I (разходи за персонал) и дял II (административни 
разходи), пренесени от 2013 за 2014 г., 1,7 млн. евро (26 %) са били 
анулирани през 2014 г., което показва, че бюджетните нужди са 
били надценени в края на 2013 г.

Няма данни
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Година Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните 
действия

(завършени/текущи/ предстоящи/няма 
данни)

2014

Размерът на пренесените за 2015 г. бюджетни кредити, за които са 
поети задължения, е много висок за дял II (административни 
разходи) — 15 млн.евро, или 87 % (2013 г. — 6 млн. евро, или 
79 %). Тези пренесени бюджетни кредити са предимно резултат от 
забавени обществени поръчки за разширяване и обновяване на 
сградата на Агенцията в Страсбург. Размерът на пренесените 
бюджетни кредити, за които са поети задължения, е много висок 
за дял III (оперативни разходи) — 24,5 млн. евро (85 %) (2013 г. — 
няма налични съпоставителни данни), предимно във връзка с много-
годишни договори за поддръжка на информационните системи. 
Високият дял на анулираните пренесени бюджетни кредити от 
2013 г. и нивото на пренесените бюджетни кредити от 2014 г. за 
2015 г. са в противоречие с бюджетния принцип на ежегодност. 
Необходимо е въвеждане на надеждни процедури за бюджетно 
планиране, изпълнение и мониторинг.

Няма данни

(1) За допълнителна информация вж. точка 15 и отговорите на Агенцията.
(2) 0,2 млн. евро към 31 декември 2015 г., което е под прага на същественост.
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ОТГОВОР НА АГЕНЦИЯТА

14. Въпросният рамков договор е възложен чрез открита процедура според правилата на финансовия регламент на 
Агенцията. Въпреки липсата на изрична разпоредба, че изпълнителят по договора е обвързан от правилата на ЕС относно 
поръчките, в спецификациите се съдържа задължително изискване да бъде предложена най-ниската пазарна цена. Агенцията 
има право да наложи преразглеждане на цената, ако може да се намери по-ниска цена.

Агенцията не знае за съществуването на законово задължение да налага на изпълнителите по договорите определени правила 
за поръчки.

15. Агенцията счита, че преди започване на процедурата на договаряне не е провеждан предварителен подбор по смисъла 
на финансовия регламент и правилата за прилагането му, т.е. официално прилагане на предварително определени критерии 
за подбор. Поканата за изразяване на интерес беше използвана като част от проучването на пазара, а не като тръжна 
процедура. Резултатите от проучването на пазара бяха включени в документите, одобрени от разпоредителя с бюджетни 
кредити преди започването на търга.

16. Както споменава Палатата, в случая с прехвърлените бюджетни кредити за проекта за реконструкция на сградата в 
Страсбург беше известно, че графикът на плащане ще наложи значителни пренасяния на бюджетни кредити C1 и C2, и тези 
операции бяха планирани и одобрени от управителния съвет.

Агенцията положи значителни усилия за планиране и координация, за да се увери, че всички случаи на пренасяне на 
недиференцирани бюджетни кредити са действително обосновани, и това се потвърждава от рязкото намаляване на 
анулирани пренасяния от 1 690 194,29 EUR, представляващи 25,53 % от пренесените бюджетни кредити за 2014 г., на 
457 590,48 EUR, представляващи 8,75 % за 2015 г.

17. Агенцията приема коментара и изтъква, че са предприети всички възможни законови мерки за получаване на 
финансов принос от държавите, асоциирани към бюджета на Агенцията, но преговорите с асоциираните държави се водят от 
Европейската комисия, а не от Агенцията. Споразуменията подлежат на ратифициране от националните парламенти на тези 
държави.

18. Агенцията определя техническите изисквания според наличната информация към началото на състезателните търгове 
или когато не могат да се избегнат преговорите с настоящ изпълнител по договор.

Възможностите на Агенцията редовно да започва наново конкурси са ограничени от фактори извън нейния контрол, особено 
за системите под управление. Тези фактори включват: променящите се технически и законови изисквания на системите в 
сравнение с началото на търга; ограничения брой персонал за провеждане на търгове; ограничения срок на договорните 
изисквания, наложени от оперативните дейности. 
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